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తొలిపలుకులు 

నంగ్రవోంధ విజ్ఞానకోశము మొదటి నంవుటమును ఆంధవ్రజానీకమున 

కర్చించుట నంతోమదాయకమైన క_ర్తవ్యముగా భావించుచున్నాను ఈ విజ్ఞానకోళ 

ప్రచురణ విషయము 1958 (పాంతములందు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ మని 

భవనమున నొకమూల చిన్న గదిలో తళుక్కుమని మెరసినది ఐదు సంవత్సరము 

లలో నీ విధముగా నవతరించినది దీని ధ్యేయమును (వకాశకు లొకచోట ఈ 

విధముగ చెప్పినారు “విశ్వ విజ్ఞానమును సం'తేవరూవములో ఆంధధకుటీర(ప్రొంగ 

ణములకు గొని వచ్చుకే ఈ కోశముయొక్క. లత్యము ” కనుక [గంథపకనము 

వంటి నిర్మాణ శార్యములకు అవకాశము చాలని ఈ దినములలో విజ్ఞాన సారమును 

నంగ్రవాముగా 'ఆలుపుటకూడ గొప్ప 'సేవగనే భావించవలెను ఇట్టి రిచ్యముతో 

ఆరంభించబడిన ఉద్యమము ఆంధ్రమవో జను అందరకును ఆదరణీయమే కాగలదు 

ఇంకొక విధముగాకూడ ఈ యుద్యమము నంఖావ్య మగుచున్నది ఈ శశాబ్ణా 

రంథము నుండియు 'తెలంగాణములో విద్య, భావ, నంన్మృతి విషయములందు 
నవచై తవ్యము కలిగి ఒకప్పుడు మందముగను, మరొకప్పుడు చేగముగను పుకోగ 

మించుట "మేమందరము గమనించి సంతోవవడుచుంటిమి అంధ్రభాషలో నంపూర్ణ 

విజ్ఞానసర్వస్వము 'లేని లోవమును పూరించవలె నని తెలంగాణా సాహిత్యకులు 

కోరుటయు, నడుము కట్టుటయు, కొంత విజయమును పాధించుటయు యావ 

చాంధ్రమునకును మోదళారణము 

ఈ యుద్యమమును |ప్రథనుమున మహై(ావాద్ |వభుశ్వము-వారును, 

(ప్రస్తుతము ఆంధ్రప్రదేళ్ (ప్రభుత్వముచారును. ప్రోత్సహించి ఆర్థికముగా నహాయ 

వడుట ఆభధినందింవదగిన విషయము 



విజ్ఞానకోశ లత్యములను, కార్యవిఛానమును మొదటి నంవుటము విశేషము 

లను నమితి జార్యదర్భిగారు తమ విపుల పీఠికలో చక్కగా వివరించి యున్నారు 

నంపుటములో 828 పుట లాంధ్రబేశ (వళ న్తి కండితమగుట వాదృష్ట్రని ముఖ్యముగా 

నాకర్దించిన విషయము పాచీనార్వాచీన విజ్ఞాన జలములను ఆంధ్రులు నిరంత 

రము చేదుకొనుట కువకరించు తరుగని మోటకావిగ ఈ కోళము వర్షిల్లవలె నని 

కోరుచు ఆంఛ్రావళి దినిని వోర్టికముగా నాదరించి ఆర్థికముగా పోషింవగలరని 

ఆకించుచున్నాను 

మహాదరాబాద్ జెజనాడ గోపాలరెడ్డి 

విలంటి, ఆధిక [శావణ బహుళ ౭ గురువారం అధ్యతుడు 

7 ఆగష్టు 1958 నంగ్రహోంధ విజ్ఞానకోళ సమితి 



నివేదన వాక్యములు 

థొలళీ కలో గోభన్తీ చయంటుల తోజరిల్లు నో ఆంగ చులోజతులారా ౯ 

నల్మగవోం(ధ విజ్ఞానకోళ (ప్రథమ నంవుటమును తమ తతకినలయ రోంజితముగ నమర్చించుచు నమికి 
వశమున మేముజేయు నివేదినమును ఆభింపుడు మేము చ్చిన ఉలుపాను సాధరముగ నృృశించి సాగఛానము 
వెంట, సొమభూతితో పరికింపుడు శానుకలు రెండు విధములు శానుకను స్వీకరించు వ్యక్తి మవాక్త వామున కది 
అనురూపముగ ఉండనలెమ లేడా నమర్చించువాని సామర్థ్యమును బట్టియు ఆది నలణితము శానచ్చును 
శీషృష్ణునకు కుచేలుడు అటుకులు మతమే మూటగట్టి కేగలిగినాడు మనను చలువయే [వపధానముళాని 
వస్తువు విలువ కాదుగదా | 

“శానుకయే వమర్చింన దలచినచో సృజవాళ్ముకమైన పర్య శావ్యమో గద్య శావ్యమో నవలయో 
వాటక మో, (పహననమో నీశాంకికయో కథావికయో గల్చికయా స్కెచ్చియా వచేనొక యపూర్వ 
శఛానిజంధనముగ (బానీళొ ని రాలేదేమి ? నీరనమై వ్యుత్పర్తిమా (త్ర వర్యవసొయిమై చాలవరకు నంకలచాక్య్టుక 
మైన ఈ ప్రయత్న మేమి ? దీవి ప్రయోజనమేమి 1” అని మీరు చదవి విరువజోకుడు (పతి భామయందును సృజ 

బాక్ళక నీ హిత్యమును |ప్రయోజవాత్శళ సాహిత్యమును - రెండును (ప్రాణాఛారములే జీవిళవు సరమ 
(వయో౭నవైన నిస్సాార్ధానందనును ననుకూర్చునడి నృజనాత్మక మైన సాహిత్యము. అది ఆభేయను ఆధారము 
లేళ ఆధేయము నిలుచుట యరుదు నిస్సాార్జానందమునకు అభారమేమి? సునమృద్ధమై, సుసంపుష్టమైన 
జీవితము మానుషానంరమును నిరూపించుచు ఉపనిసన్ముహర్డు లేమనుచున్నారు 1 “యువా స్యాళ్చాధు యువా 

ఛ్యాయక। | ఆకిష్టో (ద్రఢిష్టో విలిస్థః। త స్యేయం పృథివీ వచ్వా వి త్తవ్య పూర్ణాప్యాత్ ! సవకో మానుషే అనంద॥ 

మానుషానందమునకు మొనరండ మెవడు ? రూపమైన యునకుడు ఆధ్యయనవరుడు కార్యములందు చురు 
2నచాడు, నువోదార్థ్యముగలచాడు బలిష్టుడు అయిన ఎవని కొరకు ఈ భూమీ అంతయు విత్తపూర్ణమై 
యుండునో అట్టి యువజనుడు మానుషానండమునకు గజముబద్ద గనం విధమైన ఆనందమునకు ఆధేయనుగా 
ఒక వ్య ర్థినిగాని, ఒక జొతినిళాని చేయు సాహిత్య మేది ? (ప్రయాజనాక్శక సాహిత్యమే అని మనవిదేయ సాసా 
సించుచున్నాము నృజనాత్మక మైన నాళ్ళతీయందు డినినిగూడ నీను వ్యంగ్య మర్యాదగా పాధించుచుజే 

యువన్నానుగడో అనీ యొక కవికుమారుకు సవాలు చేయనచ్చును వాయచా! నిజమే అంతనరకును సాహి 
క్యముయొ్క్క (వయోజనాత్మక ఆనశ్యక మును నీవు గుర్తించుచున్నావుగళా |! నుకుమొర బుద్ధులకు శావ్యము 

జనపొామాన్యమునళు ఆడి చాలదు వారికి విశదముగను మన్పష్టముగను, అనందిగ్ధముగను 'ఇలియబిన్న వలెను 
(వయోజనాళ్ళక సాహిత్యమే ఇచ్చట నును ఆశ్రయణీయము కవులకును సూకును గతిఖేదమే కాని గన్యు 

శేదము లేదు 
(ద్రయోజవాళ్ళక సొపొత్యమునందు “విజ్ఞాన వర్వశ్వము ” మూర్గన్యమైనది అంగ్రమునందు కెంలన[0- 

సయ! అను వదముశే నీది చెప్పబడుచున్నది 20£k1108 (చ| కరూపమైన) 0814612 (విద్య) ఆను (గికుఖాపావద 
ముల కూడిళణే నిది యేర్పడినదని తెలియవచ్చుచున్నది అనగా విచ్యాచ్మక్రము కేక జ్ఞానచక్రము అనీ దీని 
యర్థము, కళాక్యాన్ర్రములు, విజ్ఞాన క్యాన్రములు - వీటి అవ్ఫ శ్రియే విజ్ఞాననలంయము డినికే మనవారు విజ్ఞాన 

నర్వన్వముని చక్కగా జేరిడినారు. దీనికే లొ 6దరు *ళోళి శగ్ణాంతముగా వకించుచున్నారు శువోచాష్టఇావ 
యందలి ఈకగ (గంథము 'జ్ఞానళోళము' అవీ వ్యవహరించబడినది విజ్ఞాన సర్వస్వమును ఒకవిధముగా కోళమే 
నిఘంటు రూపములో నుండుటశే కూడ డీనికీచేరు వచ్చియుండవచ్చును, నిభుంటువునందు నదనుల వాచ్యార్ట 

జ ళా 



ములు, వళ్యాయ వదములు మాశ్రము కూర్చలడును ఉదావారణమునకు వాయువు అనగా గాలి యను ఆర్డ 

మీయబడును నిభుంటువు పని ఇంతటితో ముగినీనది విజ్ఞానకోశము యొక్క వని ఇక్కడనుండి యారంభించును 

వాయువు లేక గాలి అను పదార్థ మెట్టిది! చాని న్వడూవమేమి ? ఆది ఘనవచార్థమా * (దవవచార్థమా ? మరొక 

వచార్థమా? ఆడి తక వచార్థమా? లేక (ద్రచ్యాంతర సంయోగములే 'జేర్పడినచా ! దాని గుణము లెవ్వి ! ళజ్ఞ 

గుణకత్వము గంధచాహీత్వము డీనీవి [ద్రజ్యాంతరముగా మొర్చనగువా ? డీవిని సర్వవాళము చేయవచ్చునా 1 

(ద్రవ్యాంతరరూన స్వీకృతిని మాము పొందింవగలమా ? ఇక్యాది అనంభ్యాక |ప్రళ్నములకు విజ్ఞానకోళమే 

నమాఛానమీయగలరు ఈ (వ్రమేయమున నిఘంటువు మూశీభానము వహించుచున్నడి 

ప్రజల జీవితమును ముఖనంతముగను ఇనందకుందిలఅముగను చేయుటకు, వారికి ఖ్ఞానచకవరిచయను 

శావీంచుట అనసరనుని 'జేలుచున్నది ఎట్టి విజ్ఞానమును మన (ప్రజల కందించన లెను ? పూర్వ విజ్ఞాననూ ? ఆధునిక 

విజ్ఞాననూ ? పూర్వ విజ్ఞానము విస్తారముగా శర్యమూలము, చార్భనికము అని భావింవవలనీ యున్నది అణి 

మాది పెద్దులు కఠివనీయు, పూర్వ మహర్డుల కవి కరతళలామలళములై యుంఇెవనియు, పురాణములలో చదువు 

దుము కళాపూర్ణోరయములోని మణిస్తంథు డను పిద్దుడు దూర్మశ్రవణము, దూరడర్శనము, కామ గమనము 

మొదలగు అవూర్వ శక్తులను సాధించె నని కవి నర్జించెను వీటిలో మొదటిళక్షి ఇప్పటి 'ఇెలివిసన్ొ వంటి దను 

కొందము ఈ శక్తుల వాత కెట్లు పొాధించెను ! తవన్సుజే సాధించె నని సులభముగ సమాధానము చెప్పుదురు 

ఈ సమాధాననుచే ఆధునిళ దృష్టికి, హేతువాదరతబిద్ధి!, సంత్భ ప్తి కలుగుట లేదు మీను అస్తికలుద్ధి లోపిం 

చుటనలన తపోమవా_క్యమును సమ్మలేకున్నారు, మీరు వాశాశులు, అని పెద్దలు గదమాయింతురు ఎట్లయినను 

ఫలిళము శూవ్యము పోనిండు ళృచ్భ చాంధ్రాయణాదులచేతను, పవన వర్ణాంమి భతణము చేశను కొన్ని నీ 

లను సొధించగలమే యనుకొండు ఆ శక్తులు సాధకులికు మూశ్రమే పరిమితములై యుండును శాని ఇతరులకు 

సం[క్రమించదేయుటకు వీలు కానివి పూర్జోడయ సిద్ధుడు దూరమునుండియే నుణిళంధరుని నై తిక పతనము 
మున్నగునలి వీ&ంచి నవ్వుకొనగళ్లను కాని, తవాశవా వడుచున్న కలభావి.జికి అ దృళ్యముఅను చతుర్గోచరము 

జేయించగళిగెనా ? లేదు "బేటీ శాలమందన్ననో, (వ్రవంచవు మారుమూలలలో దృశ్యములను, భ్దిములను 

ఎల్పటిళప్పుడు నిరువేదకూడ చూచి, వినగలుగు చున్నాడు పూర్వ విజ్ఞానమునకును, అధునిక విజ్ఞానమునకును 
ఛిదము నుస్పక్టమగుటలేడా 1 భారతీయ (ప్రాచీన విజ్ఞానమును మనము అవిశ్వాపముతో చూడనక్కరలేదు 

వరివాసించుట మరియు అవివేళము కాని చాని సంబంధమైన వరంవరాజ్ఞానము (ప్రయోగ 'కౌళల్యము అనుభవ 

నుఖము దూరదూరగతములై లోయినవి నోటిలో లేని పటిక జెల్లమును చప్పరించి మాత్రము లాళమేమి 1 

మహా_త్త్వవూర్హమై యుండునని విశ్వనించుచు, ఒక నమస్కారముళేసి మనచారి సునము చూచుకొననలసి 

యున్నది చానివి వునః (వకిస్టించగోరుట కుందేటి కొమ్ము సాధించుట తై తిదుగుటవంటికే యగుణేమో | 

ఇక మిగిలినది ఆధునిక విజ్ఞానము ఇది యంతయు 'ఇెల్లభాని నాయ అన్నను ఇది మనలను వదలుట 

శేరు డీని నంబంధమైన పరంబీగాజ్ఞానను, (ప్రయోగ శాళల్యము, అనుభవ నుఖము మనకు [వత్యడ (పతీతిలో 

ఉన్నవి దీనిని కారనుట యెట్లు ! ఉపాసీంవకుండుట యెట్లు? కావున ఆధునిక విజ్ఞానమే వర్వధా (వతిపొద్య 

మగుదున్నడి వూర్వ విజ్ఞానము వీశ్వానము ప్ర నొఛారవడి యున్నది అధునిక విజ్ఞానము ((యోగమూలమై 

యున్నది |ప్రయోగసాధనములు కౌళలిను అలవడినచో ఎల్లచారును దీవిని సరీఉంపవచ్చును 'హీతువాదము 

సంభావ్యత గీనికి పుజాదిళాళ్లు పూర్వయుగము విశ్వానయుగము (వ్రస్తురయుగము వివేచనా యుగము 

వివేచన ప్రయోగము మూలము శావున బిజ్ఞాననర్వర్వములో కథాశాశ్ర్రములతోపాటు విజ్ఞానళాశ్ర్ర ములు 

కూడ (ప్రాధాన్యము నహీంవదగి యున్నవి 

నిరాణమైన జాశియందు నవచైతన్యమును నూత్న జీనితమును (వలోధించుటలో విజ్ఞానకోళమే 

అనితర సాధననుని (భెంచి విజ్ఞాన నర్వన్వచరిత్రవలన తెలియుచున్నది రూసో, వాళ్టేరు డిడిరో మున్ఫగు 

(భంచి నువోశా ర్థ్విపల - విళ్లవచాదుల = రచనలచే జ్వలిళాంగారకుండ సన్నిభమైనది (ఫెంచి ఎన్ నై ల్లోవీడియ = 

౧9 



వళాను విష్ణవనినాద ములు  స్వాశం(శ్యము, నమానత్యము సొభోళ్చత్వము -అను మంత్రత్రయ మీ [గ్రంథము 

మూలమునచే ఉద్ధషింపబడెనని శల్జ్ఞలు చెప్పుదురు విజ్ఞాన సర్వవ్య (పయోజనముము గూర్చి ెంచి విజ్ఞన 

వర్వన్వ నంపొగకులలో (ప్రముఖుడైన జెనిన్ డిడిరో మవోళయు డిట్లు (వానను “ప్రపంచ వీళులతో వికీర్ణమై 

వడియున్న విజ్ఞానమును ఛాశిచేసే సమళాలికులకు వరిశయము చేయుటయే. విజ్ఞాననర్వస్వపు టాదర్శము 

అనంతర కరముల "వారికి ఈ క్లైనభాండారము నందిచ్చుటయు దీని లత్యమే కట్లు కేయుటనలన వూళ్వ పూర్వ 

శరముల విజ్ఞానము ఉత్తరో త్తరశరములవారికి అందుజాటులోనికి వచ్చుచున్నది లేకున్నచో ఆది నక్టనుగు ప్రమా 

దముగలరు మనసంతతలివారు ఈ విజ్ఞానావలోడనముచే జ్ఞునవంతులు, సుఖవంతులు శాగలుగుట మన లత్యము 

ఇక మనమును నిరర్భకముగ జీవించి మరణించినవారము శాకుందుము గాక యనియు, ఈోశము మనలను 

కృతజ్ఞతతో మ్మరించన లెననియు ఆశించి విజ్ఞాన సర్వన్వరచవ సాగింతము ” 

అయినచో రూపో, ాబ్టేరు, డిడిరోనంటి నుతో రచయితలు నం(గ్రవోంధ్రి విజ్ఞానళోళమును కను 

రచనలిజే [ప్రశాశింవశేసిరాయని మీరడుగవచ్చును ఉన్నారు శావి యొక సరమశేదమును గు ర్తించనళెను 

(శ్రీ మామిడిపూడి వంళటరంగయ్య, పద్దుకూవణ, డాక్టరు పి టి గాజు, ఉప్పులూరి గణవలిక్యాస్త్రీ, బులును 

అన్సన్న శాస్త్రీ, వేలూరి శివరామళ్త్రి, డాక్టరు వుట్టవర్శి (శ్రీనివాసాచార్యులు కురుగంటి వీకారామయ్య 

దూపొటి 'వేంకటరమణాచఛార్యులు, ఆదిరాజు వీరభ్మదరావు మున్నగు పలువురు వలిత కేకులు, ఏకదంతులు, గత 

దంతులు వారివారి అభిమాన వినయములలో దుర్జాంతులు అయినవా 'రెందరో వంగ్రవా అంధ విజ్ఞాన 
కోళములో చ్యాన చం[ద్రిళలను వెద్రజల్లిబారు “సా ళ్చాత్య విజ్ఞాన మడదంకావళములై న రూపో, భాగ్లేరు 
మున్నగువా రెక్కడ ? దేవుడని, సత్యమని శాంకియని, ఆహింనయని (వసన్నా రానములు శేయుచు నారిణశాలిక 

నద్భశుశై న చేంళట రంగయ్య, గణపతి కా(స్త్రీవంటి చారెక్కడ * బాపమ్యుభంగమైనరో అని అట్టపోనము చేయు 
దురు 'జేటి యువకులు మేమందుము గచా, తొందరవడనలదు వారికిని వీరికిని భేదను గు ర్లెంచుడు పాళ్ళాళ్య 
చింళకులు కృశాను నద్భకులు భారతీయ చింతకులు వరుణనర్భకులు నృష్తజివ్వూని చూచి శికువులు హూడ 

దూరరూరముగ (ప్రాకిపోవుదురు శీతల జలపూర్ణ కుంథమును చూచి ఆ కికువులే అల్లరిచేయుచు ఆలింగనము లేసి 

కొందురు భారతీయులది ఫూర్ణకుంళ సంస్కృతి పౌళ్చాత్యులడి విద్యుద్ధట చాగరళత వది లేకున్నను లోళము 

శానన్మా|క్ర దరిద్రమగును సంగ్రవోంధ్ర విజ్ఞానళోళమునందు పూర్ణకుంభ - విడ్యుగ్ణట - నమ్మేళనమును 

సాధిం యత్నించుచున్నాము అత్యపసొధనమున మావి దుర్బల నాస్తములు శావచ్చును లత్యమునే 

ఆభినందింవుడు 

ఈ విచిత్ర సమ్మేళనమును 'కాటివండ్లు అవగింజలు కలబోసినట్లు మీ'రెట్లు పాధింవ బూనుకొచ్నారని 
మీరడుగుదురు 1 ప్రతి కా్త్రమునందును (ప్రాచీన శారతీయులు సాధించిన విజయములు నమీడించుటకు కగి 
నట్లు శీర్షికలను వర్చాటు చేయుట 2 (ప్రాచీన ఇారకీయ మవోవ్యక్తురి చరితములమ యళా సంభనముగ 

్రాయించుట ఉదా ఆవస్తంబుడు, అన్నంథట్టు, 8 ఇంకటికో కృ ప్రిపడక “భారతదేశపు (ప్రాచీన విద్యలు 

కళలు" అను (క్రొత్త విథాగము'నే ఈ కోళమునందు చేర్చితిమి 4 అశ్లే అయుర్వేడము అను (ప్రత్యేక శాఖను 

గూడ బ్ర'చేళ"విట్టితిమి పొళ్చాత్య నై ద్యపద్ధతిచే శాక ఆయుర్వేద నునా క్ర్వమును గూడ డీనిముఖమున 

లోకమునకు (ప్రకటింప యతశ్నించికిమి వీటిలో మూడవదగు “భారతడేళవు (ప్రాచీన విద్యలు కళలు” అను 

విభాగము మాకు మిక్కిలి ఆప్యాయమైనది అయినను ఇందలి శీక్చి కలనై బ్యానములు (వ్రాయువారు మిక్కిలి 

ఆరుదుగా లభించినారు (ప్రాచీనవిద్య 'లెరిగిన సండిశవరేణ్యులు ఈ శాఖను విజయవంతముగ నిర్వహించుటకు 

తోడ్చడ |ప్రార్థికులు లేనిచో (ప్రాచీన భారత విజ్ఞానము ఆళ్ళాటము కలదేళాని నళ్తాలేనిది యని నిమర్శకులు 

మమ్ముల దుయ్యబట్టగలరు ఈ వంపుటమునందు “ఆభ్యవనోరను - ఆర్ష వద్దకి “ఆర్షగణితము' “అర్షభూగోళము" 

మొదలగు విర్వత్రావూర్ణములైన వ్యావములు (బ్రావీన సండికులు నూ కృత్ఞైతలకు పాత్రులు ఈ విధముగ 

(ప్రాచీన విజ్ఞానమునకును, అధునిక విజ్ఞానమునకును ఈ విజ్ఞానకోళము 'నేతువుగా నుండగలదని మా ఆశయము 
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కురియు భారతీయులు ళొంతిపీయలు ఆహీంసాభాదుశై నను వీరు నిరన్త్ర)లు, నిరాయుథులు, 

నిస్తేజన్కులు కారు, శారాదు, ఆనీ చాటుట మా ఆశయము (శ్రీానుచంద్రుని గూర్చి వాల్ఫీకి చెప్పినట్లు 

“కన్య బిభ్యతి శేవాళ్ళ, జాతరోషన్య సంయుగే" అనునదియే భారతీయులకు నమీచీన మైన ఆదర్శము దీనిని 

మననునం దుంచుకొని నంగ్రామ ఇొత్ర్రుమను విభాగము నొకచాని నిందు చేర్చితిమి శాని దీని నిర్వహాణము 

మాకొక నమన్య మొవడి చిరళాలము పౌరతం[తమునందు సడియుండుటచే భారతీయులకు త శాప అంధులకు 

యుద్ధ విజ్ఞానమే కొరవడినది ఆంగ్ల విజ్ఞానవర్వన్వమువంటి ఉర్గంథములలో వంగ్రామ ఇా్త్రము దతతతో 

చర్చింతబడినది వాటి ననుళరించుట పొధ్యమే యైనను కేవల (గ్రంథ జ్ఞానము అనుఖభన జ్ఞానమునకు సొటిశాదు 

కా యని పంకోచించుచున్నాము 

నర్మగవా విజ్ఞానకోళ విర్మాణమునందు మొకు గల్గిన మరియొక సౌభాగ్యము స్మరింపదగియున్నది 

దీని నంపాదకులలో పలువురు ఉస్మానియా విళ్వవిద్యాలయవు ఆచార్యులుగనో, చాని అనుబంధ నంస్థలతో 

వంబంధము కలవారుగనో ఉండుట నీర్పడివది నిజమునకు ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ మునకు ఈ యుద్యమ 

ముతో (గ్రత్యశనంబంధ కుమియును లేదు కాని సమర్థులైన పారథుల 'ెందరినో అయాచితముగ (ప్రసాదించిన 

ఉస్మానియా ఏళ్వవిడ్యాలయ ము పరోతమి(తమనుటలో సం'చేసొములేదు  నిర్వహింపబడునది విజ్ఞానతోళము 

నిర్వావాకులు చారివరకు విశ్వవిజ్ఞాన |ప్రతిలింబమైన విశ్వవిచ్యాలయనువందలి అధ్యాపకులు చారి భాధ్యతలను 

గూర్చి చేశే మనవిజేయ'ేల ? (వళంసింపనేల? మరియొక అంశము 'వేర్కొనదగియున్నది హైదళాజారు నగ 

రము “పేక్కు. ఛానలకును సంన్కృతులకును కూడలిగ నుండినది ఈ భాషానంన్కృతుల (పతినిధుల యొక్క 

ఆదరనవోయములు సంగ్రపొ విజ్ఞానళోశ మునకు లభించుట ముడావనాము అందును నున ముసల్మాను సోదరు 

లలో విజ్ఞులు విద్యాధికులు అయిన ఫలువురు విజ్ఞానళోశముతో సన్నిహిశనంబంధము కలిగి మాకు చేదోడు 

చాదోడుగానుండుట నంతోషచాయళమను వీరిలో డాక్టరు వహీదుద్దిను (ప్రొ'ఛెనరు వారూన్ ఖాన్ సేర్వానీ, 
డాక్టరు యూనుక్ వొుచ్చేన్ఖాక్, జనాబ్ అబ్టుల్ మీద్ సిద్దికి, డాక్టరు ఆల్లుల్ మొయీడ్ ఖాన్, డాక్టరు 

నయిీదుడ్జీన్ మున్నగు [ప్రముఖు అెందరో ఉన్నారనుట మాకు గర్వోశారణముగనున్నది సోదర భాషా భాపీయు 

లలో కన్నడ శాఖాధ్యతులు ఆచార్య డి 3 ఫీమ'చేనరావు, కవిలె భాండారో శాఖాధిపతి శ్రీ ఆర యం జోషీ 

మున్నగువారు "వెక్కుమందిగలరు విజ్ఞాన బాంధవ్యమునకు దగ్గర వీమి ! దూరమేమి ! కటక్ విళ్వవిద్యాలయా 

చార్యులు (క్రీ గోపాలచం[ద్ర మిశ్రా 'గొవాశీ విశ్వవివ్యాలయొదార్యులు డాక్టరు మహేశ్వర నియోగ్ అను 

వారు చక్కని వ్యానములను వెలయింఛివారు ఇ్లెందరిని "వేర్కొనగలము ? మాది శామరళొలనునంటి సంస్థ 

వీటి కొలది శామళ నుమ్మీ ! 

సంగ్రహ విజ్ఞానకోళ నిర్మాణయత్న మెట్టు పొటమరించినది ? ఎందుకు తలయె క్తినది ? “కారణంబులు 

ఉదోధకములు” గవి అని తెలిసికొనుటకు మీకు కుకూనొలము ఉండవచ్చును లీకున్నను మేము వినిపింతుము 

శెండు (ప్రోర్యమామడగు ళనికునూరుడు తన శాన్యములు వినునని నిర్భంధించినట్లు విజ్ఞానకోళము ఊర్థ్వ 

మూలము, ఆధళ్శాఖము అయిన నింత అళ్వక్ట వృశమా! లేళ నేలనుండి (వేస తన్నుకొనినచ్చిన వృతమా ? 

ఇది భూజకే గాని అకాళజము కాదని మనవి చేయ.చున్నాము ఎట్లన ప్రభుత్వరు. జక ఉద్యమము అవసర 

మని భానించి, స్థానించి, నిరంతర ధనజల'నేచనముచే చెంపొందించిన వృతము ఊర్థ్వ మూలము ఒక ఉద్యమము 

అననరమని భావించిన (పలికే తీర్పాటు శావింపబడి, నిర్ధనళా[గీవ్మమున నులమలనూడుచు, ఏ పుణ్యవంతులో 

పోసిన ఉద్ధరణి నీళ్లతో తలయెత్తుచు, ఎన్నటికైన వళ్చాగమము కాకుండునా యని నీరసపు జలముతో లేచిన 

వృత మే అధోమూలమైన వృతము సంగ్రవింధ్ర విజ్ఞానకోళమట్టి అధోమూలమైన నృత్షమని సవివయముగ తి 
చాటుచున్నాము 

తవీందీని | వేశ్లచ్చట నున్నవి ఆందురా - ఓపికతో, ఉపాయముతో (త్రవ్వి చోళుడు లేచా మా 

(గ్రంథనుండు [పకటింసఐడిన వ్యానము 'ఆంధధ్రోద్యమము _ (కెలంగాణములో)' అను దానిని చి త్తగింపుడు 
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ఆసఫ్ జాహి పరిపాలనను కెలంగాణపు భొషా సంస్కృతులకు సుకీర్డ్య నిచాఘమెనది ఆసన్న వర్గీవై న శాళమున్ 

వేసగి మరింత చెలిరేగును ఈ కళాన్దారంథమున ఆంధభాసన్ము పంస్కృతిని రతించుకొనవలెనను మహా కరా 

శయముతో హైదరాబాదు నగరమునందు (శ్రీళ్ళష్ణ్రదేవరాయాం ధ్ర కాషానిలయ మను మజ్జి విత్తనమును 

౪ శ్రీయుకులు రాజా వాయని వేంకట రంగారావు, కొమళజ్ఞాజు వేంకట లత్మణళావు, శావిశెట్టు రంగారావు 

ఆదిపూడి సోమనాథ కావు, మైలవరపు వరసింవాశా(స్త్రీ మున్నగు మవానీయులు చాటిరి బదుగురుకూడి ఒక 

గింజను మొల వేయుటయా ? తొమ్మండుగురు వృడంగులు కలిసి డోలు శేయబోయి పోలిచేపనట్లున్నదీ వృళ్తాంత 

మందుశేమో శాని వారి సంకల్చ ఐల మెట్టిడో ఆసోలయే తవ్వ అయి, మూవ అయి అడ్డ అయి, కుంచ మయి 

వుట్టి అయి, గరినే అయి, రోదసీ కువారమంత కలిపా [త'యెనడి ఇంతలో వీమూలనుండియో శ్రీ మాడపాటి 

వానుమంతరావను శోటమాలివచ్చి పూర్వోక్తులై న మవానీయులు వేసిన లీ౪నును శీను ఓవికతో పెంచి, 'వెద్దది 

చేసెను అదియొక పెద్ద కథ తెండు ఈ చిన్న విత్తన మొధారముగా ఎన్నియో రాజకీయ నృత్నములు, సారస్వత 

తరువులు కెలంగాణవు ఉచ్యానము నలంళరించినవి 

సమగ్ర విజ్ఞాననర్వన్వ (పచురణమునకు ఆంధ్రదేశము నోచుకొనక పోయెనే అను చింత 'ఆెలింగాణపు 

పారన్వత న్యవసాయకులను "పెక్కు దినములనుండి 'వెన్నంటు చుండెను | శే కొనుళ్హాజు లత్మణరావు సంతులు 

గారు ఆంధ విజ్ఞాననర్వన్వమును ఆరంభఖింవగాచూచి, తను శొనలో అట్టి యుద్యమము లేఠపోయెచే యని తుభన 

పడి మహారాష్ట్ర) విచ్వాంను లయిన శేత్కరుగారు మవోరాష్ట్ర జ్ఞానతోళము భారంఖించి, 28 నంపుటములుగల 

యుగ్గింథమును (వళటించి "పెట్టిరి ఆంగ్రమునందు విజ్ఞాన పర్వన్వ (వ్రచురణము. ఛాటికిని చేటని నమ్మగతను 

చెందకుండుట ఏ సాహిత్యకునకు చింకాశారణముగ నుండదు ? కుందేలు = శాజేలు కథ ఆవృత్తి యగు 
చున్నచా ? దేవిడీ జమీంచాడు (క్రీ వ్రపార భూపాలు డొక్కడు శామబ్దేశించిన నిజ్ఞాననర్వవ్వ (గ్రంథమును 

ననూ స్తీకి కొనిరాగలుగుట (వ్రళంసనీయను అగి ఆధునిక విజ్ఞానమువకు సరియగు నద్దమగునా, కాచా యను 

ప్రశ్నలు ఓరకు "వెట్టుదము అది సాహిత్య వీపణిలో నుంచబడిన నిర్వ త్రవస్తువు సమగ్రమైన విజ్ఞానసర్వవ్వమును 

ఆం్మధు లేల సృజింన నైరి, అను (ప్రశ్నకు నూటిగ సమాధానము చెప్పవలయు నన్న వ్యష్టికృషియందు ఆంధధు 

శెంళ (వగల్ఫులో ననుష్టిళ్ళనియం దంత ఇ|ప్రగల్ములని చెవ్చదగియున్నది కెలంగాణమునందు సొహిత్యకాగృతి 

'యేక్పడినప్పటినుండియు ఒక మహో ఇార్యమును నిర్వర్తించి చూవనలె నను యోగ్యతృష్ణ సాహితీవరులను 

శ్వర పెట్టుచుం'జెను విజ్ఞానచం(దికా (గంళమండలి యొక్క. అదర్శములను కొనపాగించుట క్రై ఆంధ్ర చందిళా 

(గ్రంథమండలి కొంత కృషిదేనెను అంధ్ర సారవ్యతవరినత్తు కృషి ఇన్నటికిని సాగుచువే యున్నది ఉద్యమము 

అను, నంర్థలను, శపాయముతో లేవదీయుట ఓర్పుతో నిర్వహించుట శెళింగాణీయులకు (క్రీ మాడపాటి కొను 

మంతళావు వంకులు, రాజాజవాద్దరు వేంకటరామ రెడ్డి మవాళయులఖవంటిచారు నేర్పిన విద్య ఆంధ్ర విజ్ఞాన 

సర్వన్వమును తిలంగాణమునుండి సంవిద్ధము చేయనలయునను (ప్రయత్నములు |కీ ౪ 1945 (పొంఠమున 

జరిగియుంచెను (ప్రణాళిక మై (ప్రణాళిక చర్చ్నింనబడుచుండెను కాని శాల మింకమ అనుకూలింనలేదు 

పోలీనుచర్య అనంతర మేర్చడిన గొప్ప సాహిత్య (ప్రభాత మునందు చాళరథి, శాళోజీ వళ్ళకి కవి 

శళకుంళాళానముల నడుము విక్షానకర్వన్వ నిర్శాణమువె కొందరికి తిరిగి ఆథిలొషస తలయెకెను ఈ సన్ని వేళ 

మును గూర్చి మేము ఇదివరలో (ప్రకటించిన కొన్ని వాక్యముల నే తిరిగి ఉద్ధరించుచున్నాము “1958 ఫ సంవ 

శృరమునందు, ఉకనాడు ఉస్మానియా విళ్వవిచ్యాలయ గణితళ్యాన్ర్ర శాభాచార్యుడయిన డాక్టరు 'బేతనకట్ట విశ్వ 

నాథ ముగాగు తెలుగుళాఖకు చెందిన VU అత్మీరంజనంగారి దగ్గరకు నాశాత్తుగా వచ్చి యిట్లు వ్రనంగించిరి = 

విశ్వ వెనుక మనము విడిచిపెట్టిన విక్టాననర్వన్వ నిర్మాణ తంతువులను మరల శేసట్టవ లెను 

లకీ అమ్మ య్యో, అంతభారమును నహించుటకు మనకు ళక్తిణాలదు అదియునుగాక కెలుగు భాషానమినీ 

చారు విజ్ఞాననర్వన్వమును (వాయించుచుళ్నారలి నినుచున్నాముగళా ! 

1) 



నీళ్వ! కావచ్చును చాని తీరు తీయ్యములు మికు శ్రేలియవు రున (వ్రణాళీక ఖీన్నముగ నుండగలరు ఆంగ్లము 

నంటి గొప్ప భాషలలో ఎన్ని ఫీరుల విజ్ఞాననర్వన్వములు శేవు? 

రశ్మీ, కరణే భాధికారస్తే మా శేషు కచాచన “ మీరు నాయకత్వము వహింపుడు నేను అనుపరించి 

నత్తును కనీసము నువ్పష్టమైన (ప్రణాళిక దై నను మనము నీద్ధము చేయగల్లినచో అది భావి సాహిత్యకు 

లకు ముడిసరకుగ ఉసయోగవడవచ్చును ' 

అష ఇంపుకొంకులతో 1958 నం 16 అట్టోబరు (ప్రాంతమున ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము 
శెలుగుమందిరమునందు “వై ఇరువురును నమా వేళమై గణాధివతిని స్తుతించి నలగనా ఆంధ్ర విజ్ఞానళోళ నిర్మాణ 

యత్నమును అరంభిందిరి కోళమునందు చెప్పవలసిన (ప్రధాన విషయములకు విక్వవిచ్యాలయమే ఒరనడిగా 

చేకొనబడెను (ప్రతి శాస్త్రమునకు సంఠంధించిన ముఖ్య విజ్ఞానమును సంగ్రవారీతిలో జనుల కందజేయుట 

అిత్యముగా (గహింగబిడెను విజ్ఞానము అనంతమైనది దానిని ఒక్క (గుక్కలో ఆపోళనము వట్టలేము కావున 

వతి శా్త్రమును గూర్చియు సరిమిత సంఖ్యగళ శీర్షికలు వర్చాటుచేయ నిశ్చయము జరిగెను 

(వణాళిళానిర్మాణము ళాలవరకు వూ, _కిజయినత ర్వాత అప్పటి హైదళాజాదు ముఖ్యమం|క్రులును, 

ఐవాఖాషావేశ్తలును నవ్భాదయులును అయిన డాక్టరు బూర్గుల రామక్ళష్ణాళావుగారికి (ప్రణాళికను సమర్చిం 

చుటయు, డీని నిర్యహాణారము వహించ సమితికి అధ్యక్ష ఎదవిని న్వీక రింవగోరుటయు జరిగినవి | శ్ర్రీచా రిట్లు 

'హచ్చరించి0 

ముఖ్యనుం|శి విజ్ఞానవర్వన్న నిర్మాణమా 1 నునంవన్న మైన తెలుగు భాషాసమితి నిర్వాహఖలే దీనితో పెనగు 

లాడుచున్నారు మీకు విియమెట్లు కలుగును? 

అజ్మీ ఇడి నంగవాకోళను నున సొహిత్యకులు దీనిని నిర్వహించుట క్రై ఉక్సాహవంతులై యున్నారు 
ముఖ్యమంత్రి సం[గ్రపా కోళమైనచో అది వేరుమూట నిజానముగా నడివింవుడు (పభుత్వమునుండి ధనసవోయము 

జరుగునవి "పెద్ద ఆక "పెట్టుకొనవలదు 

శిఅంగాణములో అన్ని సరుర్యను యులకురు వీకానుహులయిన ఇంధ్రపిళానునా మాడపాటి పానునుంత 

చాన్సు సంకులుగారు “జాగ క్తతో, అచంచల డీఉతో దీనిని కొనసాగించు 'డని చ్యూదయ ఖారముతో మమ్ముల 
జాశీర్యదిం దిరి 

అట్టోఇరు &, 1256 సంవత్సరము మవోళ్ళాగాంధి పవిత్ర జన్మదినోత్సవ సందర్భమున లిజ్ఞానకోళ 

[వళమ నంవుట మ్యుదణమునకు |ప్రారంభోత్సవము జరిగెను అవ్పటి కిప్పటి! రెండు సంవత్సరములు దళములు 
రాల్బుకొన్నవి ఒక్క సంవుటమును ముద్రించుటకు 20 మౌసములు దీర్ధశాలమే కాని ఈనడుమ శార్యనిర్వా 

వొకుల వెదుర్కొన్న ఆర్థిక నమన్యలు |గ్రంథనిర్మాణ సమన్యలు జాగునకు శారణమయ్యెను 

ఆన్యభావలలో |ప్రకటింపబిడిన విజ్ఞానవర్యస్వముతి సంఖ్యను, విషయ వంగదను చూచినచో తెలుగు 

బారు నిక్కముగ ముగ్గు అగుదురు సొధారణ విజ్ఞాగసర్య్వవ్వము లే శాక, ఒక్కొక్క, శాస్ర శాఖకే ఒక వ్రశ్యేక 

విజ్ఞానకోళము, వయోళేదమునువట్టి ఆయా వర్గరుల వారికి, కాలకులకు, యువకులకు, (ప్రొఢులకు వేర్వేరు విజ్ఞాన 

కోళములు ఇట్టనంఖ్యాక ముగా ఈళాఖ 'వ్యావీంచినడి ఆంగ్ల భాషయందు మా దృష్టికివచ్చిన విజ్ఞానసర్వన్వములు 

(1) New Popalar Rucyolopaedia (2) New Century Bncyolopaodui of Names (3) The New Enoyolo 

paedia of Sports (4) Pears Eacyolopacdia (5) Children’s Encyolopacdia (6) Neunes’ Pictorial 

Knowledge (7) Encyclopaedia Britannica (8) The Now Encyclopeedia (9) Encyclopaedia of Religion 

and Ethics (10) The Encyclopaedia and Dictionary of Education (11) Cyclopaedia of Education 

(12) Chuldxen's Detionary (13) Enoyciopacdia of soela! sciences (14) The Now Educator Encyolo 

paedia (15) Harmsworth’s universal Eacyolopaodia (16) The Modern Encyclopaedia ఇట్టిం శిన్ని 

కలవో కెలియగు పులగముమీడ సవ్పునలె ఇంగ్లములోనున్న లిజ్ఞాననర్వన్వములు చాలనన్నట్లు అమెరికా 

ne 



సంయు క్త రాష్ట్ర) ప్రజలు “5000010020ము8 నముకరంటు అను “వేర 80 సంపుటములు వ్యాపించిన పళ్ల వ నువ 
(గ్రంథమును ఆంగ్లభఖామలో నిర్మించిరి ఈ విజ్ఞానరాశికో పోల్చినప్పుడు మద్రాసు శెలుగుఖాషానమితిబారును 
హైదశాబాడు సం్యగ్రవా ఆంధ విజ్ఞానకోళ సమితివారును చేకరింవగల క్టాననంచయము - ఇమక్షలో పిల్లలు కట్టు 
€ెను పిచ్చిక గూడును మించదేమో యను వెరపు ఇనించును ఇంక పునరు క్రి, చర్విత చర్యణము అను భయమేల? 

విజ్ఞానసర్వస్వములు మొదటి దశయందు న్య క్షి (వళ్ళాధినములుగవే యుండినట్లు 'ఇెలియుచున్నరి 

ఆవి నమష్టీక్ళృషి. ఫలితములుగాలేవు ఒక స్పై క్లానికుడు వివిధ శాస్రుములవై (వాపిన వేశ్వేరు లను గ్రంథముల 

సంపుటీ విజ్ఞానన ర్వస్వ నామమున వరగుచుం డెను అట్టివి ముఖ్యముగ అధ్యయన (గ్రంథములుగ ఉనయోగపడు 

చుండెచేశాని జరామర్శ (20800000) (గంథములుగ ఉద్దేశిందబడినట్టు శానివించడు |ద్రవంచమునందు మొట్ట 

మొదటి విజ్ఞాననర్వన్వ (గ్రంథము (పొచీన గ్రీకుడేళమున వెలువడె నని తలచుచుభ్నారు. ఆరిస్టాటిలు (కీ శూ 

984 828) చీని కర్తయని కొందరును, మ్న్యానివ్పకు అను నాతడు కర్తయని కొందడును ఖాలించుచున్నారు 

ఫీద్దరును నుహాత త్త్వ చింశకుడై న స్టేటోకు శిష్యులని తెలియుచున్నది (ప్రాచీన శోము కేళమున మార్క్ 
ఇ శెన్టియన్ చారో (డీ వూ 166 27) అను నాఠతతొక విజ్ఞానన ర్వస్వమును కూశ్చెను ఈకడు (వ్రవిద్ధ విజేత 

మైన జూలియన్ సీజరునకు సమశాలికుడు దీనియందు శావ్యళాన్త్రుము, గణితము, జోతిశ్నాన్రము, వైర్యము 

నంగీశము, చాన్తుళాశ్రము మున్నగునవి చర్చింనజణెను వ ర్తమానశాలిపు విళ్ణానవర్యవ్వములను పోలిన 

గ్రంథమును మొట్టమొరట టార్చినచాడు 'న్లీనీ యనువాడు ఈకని 'వాచురలో హిస్టరి అను (గ్రంథము 87 

నంప్పటములుగా నున్నది ఇప్పటి విజ్ఞాననర్వవ్యముల వలెనే ఇడి బహుళ ర్హృకమైన రళచా విశేనము. కీనిలో 

భూగోళళా(న్తుము, మానవజాతి శాశ్రును, జంకుళాన్త్రుము, వృతళాత్త్రము, వృతాయుర్వేము, ఖనిజ 

ఇాత్రుము నంటి వివిధ విషయములు నమకూర్చబడెను ఇందు ఆసంఖ్యాక విషయములపై అవంభ్యాకు అయిన 

రచయికలు కృతులు రచఛియించిరి 

మధ్య యుగములందును యూరవు ఖరడమున విజ్ఞాననర్వన్వ నిర్మాణము సాగెను (ఫ్రాక్నుకేళపు 

పొదిరీ మ్యూవే నగరమునకు చెందిన విన్సెంటు అనుభాతడు (క్రీ ళ 1190 1984) “న్పెక్యులమ్ మూజన్? అను గొప్ప 
(గ్రంథమును వమథాశ్చెను మధ్యయుగ విజ్ఞాన మున ఓ&ి ఆద్దమువంటి [గంథమని చాలిళాలకు వ్రళవ్లీ వహిం 

చెను జర్మనీ దేశమునందు (క్రీ ౪ 1680 (పొంతమున [పళటింపవిడిన లాటిను ఇాషాగంథము విజ్ఞాననర్వన్వ 

నిర్శాణములో నూతన దశను (ప్రారంభించెను పూర్వ (గ్రంథములు ఆయా శఇాార్త్యములు వర్లీకరింపబడి, బానిసై 

(వ్రాయఃడిన లఘు కృతుల సముచ్చయముగ నుంచిని చెవ్చనై నది కల్నైడ్ అను ఈ జర్మను పండితుడు 

కూర్చిన గ్రంథమునకు మొట్టిమొదటిమారు 'ఎన్ స్రైల్లో పీడీయా' అను చేరు ఛాడబడెనట ఇది అకాళాది 

క్రమమున కూర్పజడుట విశేషము ఈ కాలమున ఆంగ్లకానలో కూడ అశాశాది వర్హ క్రమమున విజ్ఞానవర్వవ్వ 

రచన పొగ మొదలిడెను జూన్ వోరిస్ అను నాతడు (కీ శ 1687 1710) ‘An universal Raghsh Dic- 

Gonary of Arts and Sclenooe” (లు (పశ్ళశిళాన్ర్రములను గూర్చిన ఆంగ్ల విశ్వకోశచు) అను (గ్రంథమును 

(ప్రకటించెను నమశాలికులెన వండిత[ప్రశాండులు నలువురు దీనిలో రచన పాగించుట విశేషము సుప్రసిద్ధ 
వైళ్ఞానికుడు నర్ ఐజక్ న్యూటను మవోళశయుడు *ఆస్థములు' అను నంశము వై దీనిలో వ్యానము (శ్రాశినట 

మరియు ఆధార (గంథముల పట్టిక ఇర్భుట ఈ నంళలనమందలి నిఃష్ట్రత ఆగర్విభ్యాతనమైన (ఇంచి విజ్ఞాన 

నర్వన్వమును గూర్చి ఇదినర శే కొంత ముచ్చటింవనై నది విశ్వళోళ నిర్మాణ చరిత్రయందు ఇది యొక ఉజ్జ్వల 

మట్టమవి శాలింపబడుచున్నది వివ్లచాక్శళ చింకకుల్తైన అ కాలపు (ఫ్రెంచి కా క్తికు అందరును దీనిలో రచన 
పొగించికి ఇది |ప్రభుళ్వాగ్రహామునకు గురియై, వెలుతురు చూచుట సంచేనోన్స్నదమ య్యెను $5 సంపుటముల 

ఈ నుహ్మోగ్రంథము 1751 లో ఆరంఖింపండి 1780 నాటికి మా శెంచెను 

భారతీయులకు చిరనరిచిత మైన ఆంగ్లవిజ్ఞానసర్వన్వము. ‘EAclopasdia Brtaunion” ఒక నాటలో 

శాలి, ఉక తరన్సులోశాని నిర్భింనబడిన ఉర్గింథముశాదు. దీనికిముంచే ఆంగ్లమునందు. విజ్ఞాననర్వక్వరచన 

౧౫ 



సాగెను మధ్యయుగములో విలియమ్ ఇాక్స్టను అమవాతడు (క్రీ శ 1481 |పొంతము) ' ప్రవంచమునకు 

అద్దము” ఆను [గంథమును కూళ్చెను (క్రీ శ [728 (ప్రొంకమున చేంబర్చు అను వండిశుడు మరియొక ఆంగ్ల 
విజ్ఞానసర్వన్వమును. శేకరించెను. ఇదియే (ఫెంచి విజ్ఞానళోళమునకు మూర్గరర్శక మైనదని చెవ్పుచున్నారు 

ఇప్పుడు మనకు పరిచితనుగు ఆంగ్ల విజ్ఞానవర్వన్వము [768 తో ఆరంభింవలడి 1771 లో మొదటినూరు 

వకటింపబడెనట | మొదటి ముద్రణములో అందు మూడు సంపుటములు, 2670 ఫుటలుమ్మూత ముంజెనట | 

ఇప్పుడు నునము చూచుచున్నది ఆంగ్ల విజ్ఞాననర్వవ్వము యెక్క వదువాళ్లన  ముద్రణము గుడీర్ధ్యములు, 

పాండిత్య ఫ్య్ఫోరళ ములు అగు వ్యావముల రచచావద్ధతికి వ్వ స్లీరెప్సీ సర్వజన సుబోధక మైన సులళ్ల సంగవా 

చ్యానరచభావర్ధతి ఈ శదుచాల్లన ముద్రణమునందు ఆవలంబింవజడెనని చెప్పుచున్నారు. అమెరిశా సంయుక్త 
శాష్ట్రములందును 1889 న సంవత్సర (ప్రాంకమునుండి విజ్ఞానవర్వవ్య (ప్రకటనను సాగాను వీని పరిణామమే 

ఇప్పుడు మనము చూచు నుందరతరమును, బై శద్యగుణ భూమిశమును ఆగు “ఎన్ వైట్లోపీడియా అమెరికానా” 

అను (గ్రంథరాజము జర్థునీ కేళన్థులు విద్వత్తునందును పరిశ్రమ సహిష్టుకయందును యూరపు ఖండమునం 
ద్షేవదులు శజా! నువిన్హ పతముశ్రై న గొప్ప విజ్ఞాననర్వన్వములు మౌళిళము జైనవి ఎన్నియో జర్మను భాను 

యందు కలవని ఇలియవచ్చుచున్నది ఇటలీ భామయందును, స్పానిషు భాషయంగును కూడ సమ్మగ విజ్ఞానకోళ 

ములు కలనట రష్యన్ భాషయందు ఫోనియట్ (ప్రభుత్వ = అధ్వర్యవమున 88 నీంవుటముల విజ్ఞాన నర్వవ్యము 

(వకటిళ మైనది 
ఛారత చేళమునందలి ముఖ్యభానలలో విజ్ఞాన నర్వన్వ (వ్రచురణోద్యమము సాగి కొన్ని భొమలలో 

విజయము పౌధింనబడినట్టు తెలియుచున్నది ముఖ్యముగ ఆంధ్రులకు సన్నిహిత భావమైైన మహాళాష్ట్ర) భామ 
యందు వలులేళ ముల విజ్ఞాన భోళములు వెలువడినవి (ప్రసిద్ధ మహారాష్ట్ర) జ్ఞానళోళము శాక, చ్యాయాను 

జ్ఞానళోళము, సులభ విశ్వకోశము, శ్యావవోరిక జ్ఞానకోళము, చరిత కోళము, స్థల నానుకోళము, మలాంచా 
క్షగళోళ్ (జాల విజ్లానకోళము) మున్నగువవి నిక్టింవబడినవి నువోశాష్ట్ర) సోదరుల విజ్ఞాన |ప్రీతికిని, శార్యరీత 

కును ఇవి స్థిరోచాసారణములు కన్నడ భామయండు “బాల (ప్రపంచము! అను “వేరుతో మూడు చిన్న సంపు 

టనుల మందరమైన విజ్ఞానలోళము నిర్మింపబడినది 

సంగవా విజ్ఞానకోశ నిర్మాణములో మ మ్మెదుర్కొన్న కష్టలిష్టురములను సోడ రాంధులకు నిబేదించుట 

వుట్టిగింటి గుట్టు వెలిజుచ్చినట్లు కాకపోవచ్చును ఆం(ధ్రభాషమ ఆధునిక విజ్ఞాన భాహికగ చేయుటకు మనమెంత 

పురోగమింవవలసి యున్నదో ఉజాహరించుట మాత మే దీవి ప్రయోజనము (1) చద్యరచననైగల మోజు గద్య 

రోచన్నవై నునవారియం దింకను వశ్యా ముగా వ్యా్లీ కాలేదని తోచును ఆధునిక విజ్ఞాన విషయములను 
గూర్చి (వాయవ లెనన్నచో ఐహుగంథ పరిశీలనము చేపి సగున్నయము సాధించుళానుటకు |క్లమించనలెను కిక్కున 
సోనుయాజి నతి “తుదముట్టన్” క్రమియించుట ఇంకను నునవారు ఆశ్యసింనవలిపీయే యున్నది (8) వై జ్ఞా 
వీళ విషయములపై (వాయనశెనను ఉక్సావాను గఅచారికి ఆంధ్రభాషా ఫౌటవము చాలుట లేదు ఈ తరము 

'వారును, వెనుకటి తరమువారును చాలనరకు ఆంగ్లము నందే నిడ్యావ్యానంగము చేసినవారు ఆంధ్రమునందు 
ఛావనళటనము శేయుట కంకగా అరినడినచారు శారు అంధభాపాచేన చేయనలెనని ఉత్సాహము కలిగియు 
బీరు సంకోచించు చున్నారు మై్రీ నిర్భంథధముచే వ్రాయనలని నచ్చివచో అంగ్లఖాషంుండే బ్యానములు(వ్రానీ 
వంపుచున్నారు. కినివే గొప్ప చేవగ మేము ఇాఫించుచున్నాము (8) ఆంగ్ల వ్యాశముల మూలమున అనువాడ 

ఇర్యక్రమము మేము మొదట ఊహించిన డానికన్న నివులకరమై కాలవాగణ మునకు మూలమైనది అనుబాదము 
న్వశం[త్రరచనన లె [ప్రసన్న కావిభూషిశమై యుండుట కష్టము మరియు పొరిభాష్కసడజాలిము మన భాసయండు 
శ్థీరసడలేదు స్థిరశరచుటకు జరిగిన సుస్థిర స్రయత్న మును కేదు ఇవి యన్నియు రీర్చళాలిక |పణాళికమీద భూచేఏి 

ఓద్పళంటి ఓర్పుతో నిర్వహించవలినీన పనులు తేలుగు భాషోనమిశిచారు 'అశారాదిశ్రమము'న గాక కా్త్రళళా 
శథనఫద్ధతిగి అవలంకించుటకు చీకువును పద్మ[శీ మోటూరి నత్యనాళాయణగారు చక్కగా వివరించిరి “ఆంధ 
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భాతలో పారిభాషిక వదజొలము స్థిరనడ లేదు, అట్టి అవ్యవస్థిత వదములను శీర్షికగా "పెట్టుకొన్న చొ! నిశ్ళ్చయజ్ఞానము 

కలుగదు పలువురు వేలువిధముల ఈపద ములను వాడుచున్నారు కావున మేము గాత్ర కథన పర్ధతి కే పాధాక్య 

మిచ్చి యున్నాము ఆశారాడి పద్ధతికి కెండవస్థాన మిచ్చియున్నాము” అని సెలవిచ్చియుండిరి ఈబాద మునందు 

గురుతర మైన నక్యము ఇమిడి యుండకపోలేదు కాని ఎప్పటికై నను మనము దీనిని ఎదుర్మోన నఖపియేయుండును 

శావున ఈ (గంథమునందు మేము పారిభాషిక వదములను నృష్టించుకొని వాటినే అశాశాగి (క్రమములో 

కూర్చిశిమి |వ్రయు క్ర మైన ఛా(న్తువదము వెంటనే ఆంగ్గవదమునుకూడ ఒకటే రెండుపార్లు వాడుటకు రచయితలను 

కోరయుంటిమి అట్టు చేయుటనలన వవినయము ఉవన్య స్తమగుచున్నదో నుభోధము కాగలదు మా సంపొడళ 

బృందమునందును పారిభాషిక వద(్రయోగము విషయమై వీకవాక్యత పాధింపవడ లేదు. ఆధునిక రపాయన 

శా్తుమువంటి గహన ఇ్యా ప్తీగల శ్యావ్రమునందు దేశీయ వదళాలమును (పయోగించుట కొంకనరకు నూ[తమే 

సాధ్యమనియు, లోకు లోకులకు దిగినకొలదీయు రచన సాగక వేనుకకు రావలనీనవార మగురునునియు మా 

నంపొదకులు భావించుచున్నారు. అంతర్జానీయ సద్రజాలమునే అ(క్రయించుట శార్యశారియని వీరి ఈఠంపు 

ఇందును విలము లేకపోలేదు రసాయన శాశ్ర్రమునందలి సంయోగ వచార్థములను గూర్చి చెప్పునవ్పుడు 

సంస్కృతళాన కొంత ఉపయోగించును శాని శేనళొంధపడములు నురియు శార్యశారులుగ నుండుటలేదు 

శావున కొన్ని ఇాశ్ర్రముల నందర్భమున అంత ర్జాఖ్రీయ పదములను తన్పనిసరిగ వాడనలపిన అవళ్యక మేర్చడినది 

ఇచ్చట కెలుగుతనము బలియయిపోలేచా అని ఆ'జేవకు లనవచ్చును విషయ (పతిపాననము మల ఖార్థ బోధ 
కత్వము మా అత్యములు వీడివారమునకు ఇావులేదు ఆధునిక లిజ్ఞాన నందర్భమున మన ఖాన శెందిన న్యళ్తా 
న్య క్లవుస్టీవివట్టి రచనసాగించవలినిన చారమైకిమి ఈ (గ్రంథమునందు చాడఖడిన అంకన్ధాతీయ కరములు ఆంగ్ల 

సదములు వాటికి కల్సింపజడిన వర్యాయపదములు కెలుపుటశై సాంశేశిక నదముల పట్టిళనుహడ శేర్చించి 

బాము భాషా విషయమున సులభ |గ్రాంథికమువే ఇలంగాణా రచయితకు అలినూనించినట్లు కోచినది దీనిని 

శిష్టవ్యావనోరిక మునకు వీలయినంత దగ్గరగ ఉండునట్లు నిర్వహింవనలెనని మొ సంపొదకీయ వర్లముారు 
ఆడేశించిరి ఇట్టే (ప్రయత్న మే కొనసాగింపబకెను 

ఈ నంవుటమునందు 174 వ్యాళములు కలవు నీటిలో ఆనువాధక బ్యానములు ఉక కలవు 

రచయితలు 188 మంది, అనువాదకులు 19 నంది, “అ”శారమందలి వ్యానముబ 109 దిని పుటల వరిమిథి 

499 “అ” శారమందలి వ్యానములు 55 వీట్ వుటంవరిమితి 878 విషయ వర్ల వాత్థక వటములసం ఖ్య £28 

ఇవిగాళ, (సముఖ చిత్రములు శొన్ని రంగులలోను, జర్జు-చేవరమీదను ముద్రింనబడినవి 174 జ్యాసముంలోను 

89 చర్మిత = సంస్కృతులకు సంభంధిం చినలి, 8 విజ్ఞాన శాప్తాగిరులకు సంబంధించినవి, 18 ఇతరములు మొత్తము 

మీద ఈ నంపుటములో అంధధ్రులకు, ఆంగ్రభామకు, అంధ్ర రేశమునకు సంబంధించిన వ్యానములనంఖ్య లక్ ఆంధ్ర 

నంబంధ వ్యానములి వుటలనంఖ్య 828 

వం|గ్రనొ విళ్ణానకోశము యొక్క. ఆర్థికవు వమన్యలను కూడ ఊగొట్టుడు ఈ యుద్యమమును (గ్రకా 

మూఠమని కచా మేము బాళొంటిమి ఫట్లన మా సంపొరకులందరు గౌరవ కార్యక ర్హలే శారి లిద్వత్క్మృషికై 

ఛన్యచాదములను తన్న నమితి ఎట్టి పారికోపిళమును శారికిళ్చుటలేదు వ్యాన రచయితలకు మాత్రము ఇచ్చు 

వుటకు రు 5 నంతునను, అనుశాదోకులప అచ్చువుటప రు 2.50 న పై వంతునను పొరికోషిళము ఈయనగు 

చున్నది దీనిని కూడ స్వీకరించని “పెద్దలు కొందరు కలరు ఈ (గ్రంథము ఐదు సంవుటములని మొదట భావించి 

మొత్తము (గ్రంథము వెలి తూరు రూవ్యములని మదింనలడెను (ప్రణాళికా రచచానంతరము. ఇది ఆరు గేంవుట 

ముల (గ్రంథమగునని ృల్లిమాయెను అయినను ఆరంకమునండే విరాళ రూపమున రు 100 ఇచ్చువా!! ఆకు 

నంపుటములును ఇయ్యన లెని నిర్ణయించి |పకటనము జరిగను మొదటి సంపుటమునందు "జో నుండి 'కా' సరకు 

కల ఛ్యానములు ప్రకటించుటకు ఉ్జేశించియుంటిమి ఇాని వ్యానములు నిర్లిష్టపరిమితిని మించి చుడీర్ణ ములుగ 

నుండుటచే "ఆ నరము పూర్తిశాకుండగబే సంపుటము ముగిసినది, ఈ యనుశవమును బట్టి విజ్ఞానకోళనము 
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6 సంపుటములు మించిపోవునళ్లు సూచనలు శాన్పీంచుచున్నవి ఒక్కొక్క సంపుటము యొక్క నిర్మాణ 

వ్యయము రు 40,000 చొప్పున పూర్తి (గ్రంథమునకు చొచాపు రు 8,50,000 వ్యయము శాగలదని 

అంచనా చేయబడినది ప్రతి సంపుటము వెల రు 20 వశ్చాటు శేయనై నది 

శార్యక ర్రల ఉళ్సావాము సంపాదకుల భాషానిరతి మాశమే ఈ యుద్యమమునకు మూః౭ధనముగా 

నుంణెను ఉద్యమ స్థాసకుల్తైన డాక్టరు వి విళ్వవాథముగారి రు 100 విశాళనుతో దీనికి (క్రీశారము చుట్ట 

బడెను ఉద్యమళేఖ లింకను నుస్పష్టము ఇానిదినములలో చే, అప్పుడు ఆదిలాభాదు జిల్లా జోధ్ [గ్రామములో 
తవాసిల్థారుగా నుండిన నూ మిత్రులు (క్రీ వి బి వరపా రెడ్డిగారు విజ్ఞానకోళమునకు రు 100 మొట్టమొదటి 

మనియార్జరు వంపి చుక్క (బాయించుకొనిరి వెనువెంటనే (క్రీ జి ఏ సుధాకరళావుగారును, (క్రీ ఇ వి రామి 

ెడ్డిగారును రోజుకొనుచు నచ్చి చిన్న దెబ్బలను అందుకొని మురిసిపోయిరి (క్రీ రాజా వేంకట మురశీనునోవార 

రావుగారిచ్చిన రు 800 లతో సమితి ఇార్యాఠయము ఒక మైపు కేఖనిళో ఆరంభింపవి డెను ఇట్టిది చీమ గంగా 

యాగా పొగజొచ్చెను [ప్రారంభ నంనత్సరము అందే మాకు ఆదిలాబాదు జీల్లానుండియు, నరంగలు జల్లా 

నుండియు, నభ్యత్వ రునుములు కొన్నినచ్చి కాలు నిలువదొక్కుకొనుటకు తోడ్చడినని అప్పటి హైదరాబాదు 

ద్రథుశ్వములో వ్యవపాయళాఖా మంత్రులును సమితికి ఇప్పుడును ఉపాధ్యతులునుఆ యిన మర్రి చెన్నా రెడ్డిగారు 

మాకు గొవ్స చేయూత నిచ్చిరి అనే అవ్పటి హ్రేదకాకాదు శావననఖా సభ్యులు కొందరు మా యుద్యనుమును 

ఆదరించి శను వైతిక నవీయము మా కొనంగి అండయె నిలిచిరి శ్రీమతి ఆరుట్ల కమలాజేవిగారును 

శ్రీయుకుణ శే వి నారాయణరెడ్డి, 3 "పెద వెంక ట్రామాళావుగార్లును శాసనసభా వర్గమునందు మా కొజికు 

చేసిన "నేన (పళంననీయము 

ఈ తొలిదినములంచే వనపర్తి రాజా రామదేవరావు బిహడ్డరుగారు రు 600 విళాళమునిచ్చి తోడ 

డర, సికింవాళాదు పురపాలక నంధుముచారు 19855 లోరు 1000 ల బిరాళమును నుంజూరుచేం స్థానిక 

పరిపాలనా వంస్థలకు మూర్షదర్శకుతైరి ఈ నంవత్సరాంతమున అన్సటి హైదావాదు |పభుశ్వరు'నారు 

రు 10,000 లు నవోయముగా [వసొదించి సమితికి వెన్నెముక పర్పడునట్లు శేసిగి వెనువెంటనే హైదరా 

బాదు పురపాలక సంఘముశాగు రు 8000 లును, మరికొంత కాలమునకు నల్లగొండ జిల్లాబోర్డునారును, 

మవాబూమి నగర్ జిల్లాలోర్టువారును చెరియొక రు, 2500 ల విళాళము లఅంపీరి సామాన్య గృవాస్థులు 
పలువురు నళ్యత్వ రునుముల పంవుచుకే యుండిరి యాదగిరి నరసింతొస్వామి చేవాలయమునుండి రు 500 అ 

విరాళము లఖించెను మొదటి సంపుటము ము[దణమున క్రై శావలనీన శాగీతమునంతను నిర్బూరు కాగిత కళ్ళా 

అయాధినతులు (శ్ర, కర్ణా పోదరులు మాకు మూడననంతు ధరకు మాత్రమే ఇచ్చి గొప్ప ఉనశారము చేసిరి 
దీని వలన నమికికి చాచాపు రు 6000 లు కిఫాయకు వర్పణను 

ఇంతలో ఆంధ్ర |బ్రజేళపు పళావతరణ మయ్యెను గౌ (శ్రీ బూర్గుల శామళ్ళష్ణాలావుగారు కము అధ్యత 

కనచమును ఆంధధ్రన్రదేళ ముఖ్య మంత్రులు గౌ డాక్టరు నీలం సంజీవ రెడ్డిగారికి అర్పించి కాము కేరళ రా 

పాలకులుగా 'వెడలిరి ఇట్టి ప్రశీపయోగమైన కార్యమునకు (ప్రభుత్వమే శేయూత ఈయడగునని (క, సంజీవ 
"ెడ్డిగారు ఆరంథమున'వే సంకళ్ళించి మాకు కైర్యోళ్చావాములు కలిగించిరి 'రాజ్యశార్య చబావుళ్యముదే తనుకు 

నమిలి శార్యజాతమును నడిపించుటకు సమయము ఛాలక అప్పుడు ఆర్థిక శాభామాత్యులుగ నుండిన గౌ డాక్టరు 

శెజవాడ గోపాలిరెడ్డిగారిని అధ్యతులునుగ చేసికొండని ఆదేశించిరి సాహిత్య పోషణమునందును కళాభిరుచి 
యందును (క్రీ గోపాల రెడ్డీగారు ఆంధ్రకేళశమునందు ముఖ్యజ్యోకిగ ఉన్నారనుట అతిశయోల క్షి శాచేరదు 

నమిలి ఉపొధ్యతులు ఆంధ్రప్రదేశ్ విద్యాశాఖామాక్యులు గె యన్ బి పి పట్టాఖిరామారావుగారును, డాక్టరు 
గోపాలరెడ్డిగారును నం(వ్రదించుకొని నం|గవా విజ్ఞానళోళ సమితికి సుస్థిరమైన ఆర్థిక వ్యవస్థ వర్చడు [ప్రణాళికను 

రచించిరి డీనికి ఆంధ్ర ప్రదేశ వ్రళుళ్వామోదము లభించుట ముచానవాను ఈ సథకము (వ్రశారను ఆంధ్ర 

(క్రథక్వమువారు సవితికి నంవశ్సరమునక రు 86,000 చొప్పున నాలుగు సంవత్సరములు ధనసహాయను 

oT 



చేయుదురు డీనికొళ మరతు కలదు నమితిచారు (వ్రజలనుండియు (ప్రజాహిత నంస్థలనుండియు నంరత్సరమునకు 

రు 18,500 లు విరాళములు సంపాదించుకొని (ప్రభుత్వమునకు చూనవలెను ఈ (వ్రజాళిళ క్రింద ఆం(ధ(వ్రదేళ 
(వభుత్వమువారు తొలిసారిగా రు 16,000 ధననవోయము చేయించుటచే మొదటి నంవుటము ముద్రణము 

జయ్యవదముగ సాగినది ఈలోగడ వ్యాపార సంస్థలును మాకు చక్కగా తోడ్చడినవి ఎంగ లేణీ వొగ్గుగనులి 

నిర్వావెకులు రు 1,500 లును, నిజాం చక్కెర కర్ళాగారమువారు రు 500 లును విరాళము శిచ్చిరి 

ఇంతనరకును విజ్ఞానకోళ సమితికి లఖించిన ఆర్థిక నవాయము శెలంగాణము నుండియే లఖించెను 

మొదటి సంవుటమైనను ముద్రణనుయిన తరువాత అంధధ్రప్రాంత సోదరులను ననోయ నుళ్యర్థింవ నచ్చుననియు 

ఆడి మాకు కొంగు బంగార మనియు కేచియున్నాము ఇట్లుండ మా కార్యవర్గ వథ్యులును సింవోచలి శ్రీ) లక్ష్మీ 

వృసింవాప్వామి అలయ ధర్మళర్తలును ఆగు శ్రీ పి వి 4 రాజుగారి వంకల్పముచే స్వామి ఇాండారమునుండి 

సమితికి రు 6,000 లు థన సహాయము చాగ్జానము చేయబడి యున్నది అడి ఇంతలో కాగలదు వడ్డిశానుల 

రై.వమగుటచే శాబోలు (శ్రీ తిరునతి చేంక'చేశ్వరస్వామి నెనుకముం చాడుశుక్నాడు కాని ఆయన తలచు 

కొన్నచో కొడున మి? వేములవాడ (క్రీ రాజళా కేళ్వర స్వామివారు ఊపేద వహింతురా ! ఖారళ ప్రభుత్వము 

వారుకూడ మున్ముందు విజ్ఞానకోళ నమితి శార్య[క్రమమును గుర్తించి సాదర సవోయము చేయగలరని విళ్వబంచు 

చున్నాము ఆంధ్ర శాహాభినూనులును, (గ్రం శాలయములు, కళాశాలలు, పొరళాలల్కు మున్నగు సంస్థలుకు 

ధర్మనిధులు కల సొరిశ్రామిక బ్యాపార సంష్థలును నంగ్రవోంధ విజ్హానకోళ సమితికి భూరి విరాళము లిచ్చి 

తోడ్చడగఅరని విన్నవించుచున్నాము 

క్ సమితి సమకూర్చ గలిగిన సాధన సామ(గియు, ఇతర సౌకర్యములును తక్కునయైనను, కాషాఖిమాన 

ముతో కృషిచేసి యీ సంపుట (ప్రక్రటనమునకు ముఖ్య కారకులైన మా సంపాదకురికును, వారికి చేడోడుచాడో 

డుగానుండిన శాఖా నంపొధకీయ వర్గసభ్యులకును మా కృతజ్ఞతలు ఇల్చుచున్నాను అల్ఫి వేశననులవై సవీచేయు 

చుండియు శార్యవిద్ధినే ఆశించి (వళంసనీయమైన కృపి, చేసిన శారళ్యాల యోర్యోగు లిందరికిని ముఖ్యముగ 

దీనికి 'మెదడుగా వ్యవవారించిన "పెద్దలు (క్రీ ఆదిరాజు వీరభద్రరావు ఆడార్య గరికపాటి అమ్మీకాంతయ్య 

గొర్లపను 'మేను కృతజ్ఞులము ఆరంభము నుండియు నీ యుళ్యమ మునకు చేయూళ నిచ్చియు, ఉచిత విరా 

ళముల నిచ్చియ, (గ్రంథ ముద్రణ కార్యమును విజయనంశముగ సాగించిన ముగ్రావకులు (శ్రీ) ఆజంకా 

(్రీంటర్సు వారికి సమితి బుణపడి యున్నడి ఇంతపెద్ద యెత్తున ముద్రణశార్యము నిర్వహించుటకు శక్తియు, 

యుక్తియు, రక్తియు గల అచ్చు శార్యాలయములు శేలంగాణములో కలవని అఆంళాచారు నిరూపించి కీర్తి 

సంపొదించుకొన్నారు సీకింద్రాజాదు రున్గా బ్లర్ మేకీంగు కంపెనీవారు ఇ్లాకులను నత్వలముగను, ముచ్చటగను 

సీద్ధముభేసీ మాకు తోడ్పడి యున్నారు 

ఎందరో మి[కులు, హీకైషులు వారందరకును నూ కృళళ్ఞళా నమో చాళములు 
హెచ్ జ నెల్బు మవోళయుని “వ్రవంచ విజ్ఞాన నర్వన్వ” కాననతో నీ సీకికను నమా క్తి చేయు 

దుము అదర్భపాయ మైన (ప్రపంచ బిళ్ఞాన నర్వన్వ మిట్లుండన లేనని ఆతడు ఖాలింశెను “ఈ (గ్రంథ మెన్నియో 

సంపుటముల నటన నాక్రమించును వినయములు ఎక్కువగ వెదకుకొన నక్కర లేకయే దీనియందు లభించును 

కాను నులశమై, మ(గ్రావ్యామై యుండగలదు ఆధులిక సాంఘీక వ్యవస్థ్రయొక్క మూల భావనులును, విజ్ఞాన 

మును అన్ని రంగములప నంబంధించిన అశార నూ్రములును ముఖ్యాంళములును, నునము నివసించు విశ్వ 

మునుగూర్చి లిర్ధష్టమయి సాధ్యమైనంతగా వివరణాక్మళమగు జ్ఞానమును, (ప్రవంచ జేళముల సామాన్య శరిశ్ర 

మును, విజ్ఞానము యొక్క మూలతాధారముతై న (పొతినదిక సానుగ్రియ్ము పరామర్శ (గ్రంథముల విశ్వసనీయ మైన 

(శ్రోడీళరణామును (వ్రవంచ విజ్ఞాన నర్వవ్వములో చూడగలము * 

“మరియు ఈ నిళ్వ విజ్ఞాననోళము భూనుండలను నందలి ప్రతి వివేకళాలియైన వ్యక్తి కిని మానసిక 

భూమికగా నుండదగును (ప్రవంచమునందలి విజ్ఞాన వేల చేతులలో ఇది తరచు పునర్నవీళ్ళృత రూవమును 

టే 



పొందుచు, సజీవమై సరుగుచు, నిత్యవ్రవర్థమాన చై తన్యవంతమై యుండును (ప్రతి విశ్వవిచ్యాలయమును [వలి 

వరిశోధనసంస్థయు దీనికి ఇలనంఛాయక మార్గముగ నుండవలెను నూత్న ధీశాలులలో |ప్రత్రియొక్కనికిని సతట్టోళ 
స్థాయి సంపాదక నర్గ మాకో సంబంధము కల్సింపబడదేలెను ఇట్టి విశ్వ విళ్లానకోళము (ప్రపంచ సంస్కృతికి మూఢ 

డీజా (వతిబంధకములేని శై బిలు (గ్రంథము కాగలదు విచ్యారంగమునందు దీని ప్రాముఖ్య మపొరము పాఠ 
శాలల యందును, కళాశారిల యందును విద్యాబోధనమున కిది నవనోయకమై, (ప్రామాణిక మై (ప్రొతివదిక 

విషయముల నిధిగా నుండగలదు 'వేచ్యాంళముల పళఠామర్శమునకును, నక్కాణముల వరిశీలనమునకును ఇది 

మూలాధారము కాగలరు వేయేల, ఈ నాటి మన బౌద్ధిక సంస్థలు - బెల్లాచెద రై. "పెడదారి (త్రొక్కియున్న ఈ 

నంస్థలు - సాధింభ లేని మనొత్తర (బ్రయోజనమును ఈ (వ్రవంచ విళ్లాన నర్వన్వము సాధింవగలదు (ప్రపంచము 

నంతను మానసిక కాంధవ్య సూ(త్రములదే నంహితపరచుటయే ఆ నవా త్తర లత్యము ” 

ఇదిగో! ఇ దళము విరినిన వట్నక్రకమలము దీనిని సాదరముగ పరీఊంవుడు “అలినీగరుదనీక 
మలినీళ్ళళము” చేయుడు 

విలంది అధిక (శ్రావణ సాక 6 = గురువారం బుధవిధేయురు 

? ఆగస్టు 1808 ఖండవల్లి లక్మీరంజనం 
విద్యానగరం. హైదరాబాదు తొర్యలోట్ట 

* 
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14 

18 

లాఫ్యోశీలు 

ఉపాధ్యక్షులు 

చౌర్థ్థాదోల్భి 

కార్యనిర్వాహక వర్గము 
కా 

గౌ డాక్టరు బెజవాడ గోపాలరెడ్డి 

మంతి రివెమ్యూ పొర న్యంుము ఇారత(వభుత్వము, (కొ శ్షఢిల్లీ 
డాక్టరు యం దెన్నారెడ్డీ ఎం ఎల్ ఏ 

నూజణీ వ్యవసాయ శాఖామాత్యులు, మ్తాదళావాదు 

శ్రీ చోస్ వి పి వట్టాభిరామారావు 

విద్యాళాఖానూ త్యులు ఆం(ధవదేక్ 
ఛీ డ్ సదాశివరెడ్డి 

ఉస్మానియా విళ్వవిచ్యాల ఇయోపాధ్యయులు, హైదరాబాదు 
శ్రీ ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం 

ఆం(ధళశాఖాధ్యతులు ఉ వి 

బంయిళ్త తొర్భాదోర్భి డా జేతనభట్ల విశ్వనాథం 
గణితశ్యాత్రకాఖ ఊఉ వి 

అజో ద్య తాల్యాదళ్ళి డా వి రామరాజు 

కోకాథిబతి 

బలాలు ౯ 

తెలుగుశాఖ ఉని 

డా రావాడ సత్యనారాయణ 

భాతిళళార్తృశాఖాధ్యతులు, ఉవి 
ధీ సివి జి రాజు 

విజయనగరం రాజావారు 

డా వి యప్ కృష్ణ 

ఉపాధ్యతులు, ఆంధ్ర విళ్వవిచ్యాలయము, వాల్తేరు 

థ్రీ జటప్రోలు రాజావారు 

మహైదళాబాదు 

పద్మశ్రీ మోటూరి సత్యనారాయణ 
పొర్ల మెంటు నభ్యులు = మ్రాను 

శ్రీ కల్వ సూర్యనారాయణ గుప్త 
వర్తకులు, “హైదరాబాదు 

థ్రీ వెట్లై జగదీళ్వరయ్య గృున్త 
న _రృకులు, హైదరాశాదు 

డా యస్ వేంకటేశ్వరరావు 
అనరరీ ఫిజిషియన్, ఉస్మానియా ఆనువతి, హైదరాబాదు 

చా నుట్టనర్తి శ్రీనినాసాబారి 
డైరెక్టరు, పురానమ్తళశాఖ, హైదరాబాదు 

తీగె 



నమ్ధాలు థ్రీ వల్లూరి సుబ్బరాజు 

అగికల్చరల్: ఇంజనీరు, ఇండియన్ ఇవ్ ప్రీట్యూటు అఫ్ చెళ్నాలజి,ఖరగ్ పూరు 

శ్రీజ వి మధాకరరావ 
అధ్యతులు, పరిపాలన విఛావళ్యాన్ర్రశాఖ, ఉవి 

థ్రీ కొసుగంటి రాజేశ్వరరావు 

ఆడ్వ'కేటు, హనుమకొండ 

థ్రీ కంచెనేవల్లి పెదవెంకట్రామారాపు 

ఆడ్వశేటు, నల్లగొండ 

థ్రీయం ఆర్ అప్పారావు ఎం ఎల్ ఏ 

మాజివీడు, కృష్ణాజిల్లా 
థ్రీ కె వరసింహాదారి 

సభ్యులు హైదరాబాదు మునిఎసల్ కార్పొ రేషను 
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నంపాదకీయ వర్గము 

శ్రీ మామిడిపూడి వేంకట రంగయ్య, ఎం ప 

ఎకయన్సు 
భోష సారన్వతము, లిపీ 

చరిత 

తత్తళాస్త్రము 

ఖూగోళళాస్త్రము 

అర్థకాథ్ర్రము 

నూనసళకాత్త్రము, సొంఘీకళాస్త్రుము 

రాజనీతిళాస్త్రము 

మతములు 

నంగ్రామకా వ్రను 

(క్రీడలు 

వార్హాళాన్ర్రము 

అభ్యశలు; నంటాపతీయలర్గతు 

శంబేళటలు 

థీ ఖండవల్లి లక్ష్మీరంజనం, ఎం ఏ, 

ఉస్మానియా విళ్వలిద్యాలయము 

ఫ్రీ ఖండనల్లి వాటేందుశేథరం, ఎం ఏ, 
నిజాం కళాశాల, మైదరాజాదు 

డా వహీదుద్దీను 

త క్ష్వశార్రుశాఖ, ఉస్మానియా విళ్వవిజ్యాలయము 

& 

డా (శ్రీపతి శ్రీదేవి ఎం ఏ పసిహిద్ డి 

విన్సిపాలు, [పభుత్వ మహిళా కళాశాల, హైదరాబాదు 

లీ వై.జ్యగాళ్ ఎం దీ 

ప్రొఫనరు, కూగోళళాత్ర్రశాఖ, ఉస్మానియా వి 
& 

థ్రీవి యన్ చుకుర్వేది 
భూగోళశావ్రశాఖ, ఉస్మానియా విశ్వవి డ్యాలయేము 

జా రారినల్లి విశ్వేశ్వరరావు ఎం క సిహెబ్ డీ a 
కాయంటు కై రు, వాణిజ్య సరిశ్రమలళాఖ, ఆం[ధ్రవ్రదేశ్ 

శ్రీ జి ఏ సుధాకరరాపు 
వరిపొలన లిఛానశాన్ర్రశాఖ, ఉప్మానియా వి హైదరాళాదు 

ఆచార్య నూమిడిపూడీ వేంకటరంగయ్య, ఏం ఏ, 
మాజీ (ప్రొఫెసరు, ఆంధ్ర- బొంబాయి విళ్వలిధ్యాలయనులు 

ఆచార్య కురుగంటి సీకారామయ్య, ఎం ఏ, 

నంప్కృత ఆకాశమీ ఉ వి 

ధీ అండనల్లి అత్మీరంజనం, 
ఉస్మానియా విళ్వవిద్యాలయనము 

థ్రీ వి జవంతరాన్ను 
దాకాదు కళాళోల 

అీయన్ నరోత్తమరెడ్డి, ఎంపి 
వంపొదటిలు, గోలకొండ వ్మక్రీక, హై[ఛాబాడు 

తశ 
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న్యాయకాష్ట్రము 

వాణిన్యికాన్ర్రము 

వినోదములు 

యాత్రలు, అన్వేషణమను 

కళ్ల 

గానళాన్త్రము 

చిత్రకళ 

నృత్యకళ 

వాస్తు విద్య 
గణికకాస్ర్రము 

భౌవికకాస్త్రము 

రసపాయసనళాన్త్రను 

మృతళాన్త్రను 

జంతుళాన్త్రము 

భూగర్భకాస్త్రము 

ఖగోకళాస్త్రము 

శ్రీ వల్లూరి వెంకటేశ్వర్లు, 
సుప్రీంకోర్టు ఆడ్వశేటు, హై(ద్రాజాదు 

శ్రీ బి రాఘవేంద్రరావు, 

వాణిజ్య శాఖాధ్యతులు, ఉని 

థీ కె నేంకటాదారి, 

ఆంగ్లోవన్యాసకులు, నిజాం కళాశాల 

్రీ చేవులవల్లి రామానుజరావు, 

వివ, ఎల్ ఎల్ వి, హైదరాబాదు 

డా వుట్టనర్తి (శ్రీనివాసాచారి, 

జై కెక్టరు వురానస్తుళాఖ, మైదశాబాదు 

థీ పుచ్చా వేంకట నుబ్రహ్మణ్యశొచ్రీ, 

సంగీత పరిశోధక విద్వాంనులు, హైదరాబాదు 

శ్రీ కె శేషగిరిరావు, | 

ఉపన్యానకులు, లలితకళల కళొళాల, మైదరాబాదు 

థ్రీ నటరాజ రామకృష్ణ 

రై రెక్టరు, నృత్య నిశేతనము, "హైదరాబాదు 

డొ పుట్టనర్తి శ్రీనివాసారారి, హైదరాబాదు 

థీ రాఘవేంద్రరావు, 

అధ్యతులు, గణితశ్యాన్రశాఖ, ఉవి 

డా రావాడ నత్యనారాయణ, 

అధ్యతులు, భాతీకళా(న్త్రుళాఖ, ఉవి 

డా నండూరి వేంకట సున్నారావు, 

అధ్యతులు రసాయనశా్యర్హ్ర్యళాఖ, ఉ, వి 

శ్రీని వి రమణారావు, ఎం ఎన్ సి 

వ్యవపాయ కళాశాల ఉ వి 

డా బాపురెడ్డి, 

వ్యవసాయ వరిళోధన సంస్థ, హైదళాళాదు 

& 

థీ వి జగన్నాథరావు, ఎంఎ 

లెక్చరర్, వైన్సు కాలేజి హైదరాబాదు 

డా శి వి రావు 

ఛారతచేళ భూగర్భశాన్ర, స్వేశాఖ, హైదరాకాదు 
& 

డా ఎన్ బాలకృష్ణ 

భూగర్శశాప్తా చార్యులు, ఉవి 

డా వేతనభట్లు విశ్వనాథం 

గణితళాత్త్రశాఖ, ఉ వి 

Ci 



84 

[7 

వైద్యకాఖ 

ఫ్థాపత్యము 

వ్యవసాయకా స్ష్రము 

నంఖ్యాశా స్త్రము 

మానసికళా నము 

విద్యాకాస్త్ర వము 

వాశాసరణకా స్త్రము 

వివిధములు 

ఆం ధ్రదేశము = విశేచకిర్షికలు 

ఆయుర్వేదము 

ప్రాళీన విద్యలు కళలు 

వకువై ద్యళా నము 

డా ఎస్ వేంకపేళ్వరరావు 

ఆనరరీ ఫిజీషియను, ఉప్మానియా ఆమవ(తి, హైదరాబాదు 

ఛీ వల్లారి సుబ్బరాజు ; 
అగికల్చిరల్ ఇంజనీరు, ఇండియన్ ఇన్ న్టీేట్యూట్ ఆఫ్ 

'ెళ్చాలకి = ఖరగ్ వూరు 

్రీ కంభంపాటి భాన్కరను 

వ్యవసాయ కళాశాల ఉవి 

శ్రీడి వి ఎన్ ద్వారక 

గడికశా(న్త్రశాఖ, ఉ లి 

థ్రీ శే వేదాంకాదారి 

బోధవాళ్యనన కళాశాల ఉ వి 

శ్రీ న క్తిరాజు కృష్ణారావు 

వ్రథుశ్వ బోధవాథ్యవన కళాశాల హైదరాబాదు 

డా యస్ రాజేశ్వరరావు 

భౌతిక శాన్త్రళాఖ, నిజాంకళొ కొల, వైదరాకాదు 

ఢా టి నత్యనరసింవామూర్తి 

నిజాంక శాశాల, మైటీరాకాదు 

శ్రీ ఆదిరాజు వీరభద్రరావు 

కార్యదర్శి లశ్మణనాళాయ వరిళోధక మండలి, హై(ద్రాతారు 

వండిత, శకావధాని (శ్రీ నేదాల తిరనుల రామానుజస్వామి, 
ఆయు ర్వేదాళార్య, అధ్యతులు, ఆయుర్వేద నువోనుంగలి, 

హైదరాబాదు 

శ్రీ శీరోమణీ చెలమకర్ల రంగాచార్యులు 
ఆంధధ్రోవవ్యానకులు: ఉ వి 

డా సి వేంఠపేశ్వరరాన 

వెటర్నరీ కాలేజి ఉ వి 



వ వం పొడి అకరములు 

1 అమె 
వా. 

8 ఆర్ ఎన్ ఎస్ 

4 ఆర్ న రావు 

5 ఆర్ చాపి 

8 ఆర్ చేంప్వా 

7 అవీ 

రి ఉగశళా 

రచయితలు 

వ్యాసకర్త 

(ముకి అల్గాడీ లైదోపా ఎం ఏ 
చరిత్రోవ న్యాసకురాలు మహిళా కళాళాలి 

హైదరాబాదు (ద ) 

ge త్రాడు Iva క్రీ. కే 

ఎం ఏన్ ఏ ని ఎవ, ఏల్ (య ఎన్ ఏ) 

వి ఎన్ మెక్ (య ఏన్ ఎ) 
ఉపచ్యానకుడు, ఎలెక్ట్రికల్ ఇంజనీరింగ్ 

డిపార్టుమెంటు, ఉస్మానియా వీశ్వవిచ్యా 

లయము, హైదరాబాదు 

టీఆర్ ఎన్ భల, నింప బి ఎల్ 

హైదశాళాదు 

శా ఆర్ నం౮నంవోరాతు, ఎం ఏ,వి హెచ్డి 

చరిత్రోవచ్యానకుడు నిజాం కళాశాల, 

మైదళాళాదు 

౪ అర్ వానువోల బీళ్ళె 
లీఫీ ఏల్ ఎల్ ఎమ్ 

అడ్వ టు, ఉపవ్యానకుడు ఇంటర్ వేమనల్. 
లా లా కళెళాల హైదరాబాదు 

ట్రీ ఆర్ సోంతజిన్పొసి, 
'మేచేజరు భాగ్యనగర్ ర్రైయర్స్ అండ్ 

ింటర్స్ ఇండస్ట్రియల్ &కో-ఆవ కేటివ్ 
వర్కు 'వెంటడు, హైదళానాదు (ద) 

లో ఆదిరాజు బీలోల్[పోరాఖు, 
రిమైర్డు కెలుగు వండికుడు [వభుత్య్వోన్నత 

పొళశాల చాదర్ఘాట్, మైదరాళాదు 

వేదథాన్య విశారద 

డే అర్పుజారి గజనకికాగగ్ర్రీ, 
శాకినాడ 

వ్యాకములా 

ఆశోపడు 

ఆంతర్విద్యుత్రతిక్ష 

ఆంధ వాణీజ్యనంధుము 

1 అభ్రిహోం లింకమ 

శ ఆమెరికా సంయి _కృరాష్ట్ర్రములు 

(చరిత్ర) 
$ అన్మురాజ విజయాదిత్యుడు 

ఆంకఠర్ణాతీయ న్యాయశావ్రము 
(సార్వజనికము) 

ఆద్ధకము రంగు వేత 

1 అసంతనవ్వరను జిల్లా = అనంత 

పుర పట్టణము 

శి అల్లూరి సీతారానురాజు 

1 అభర్వ వేదము 
2 అభ్యనవోరను 



క నం పొడి అమరములు 

10 

11 

18 

14 

16 

16 

17 

18 

19 

20 

ఉయళరా 

ఎం ఎల్ ఎన్ 

ఎంజీ క్ష 

ఎన్ లిజీ ఎస్ డి 

ఏయం జ 

ఓఉనమూ 

కరామా 

కలా 

కుసీ 

శిగో 

శే పు 

వ్యానశ ర్త 
టీ 4ఠఫుటూరి రామవావాద్యలు 

బిష,బి ఇడి 

ఉపాధ్యాయుడు, |ప్రకుక్ణ పొళళాల 
చంచల్ గూడ, హైదశరాళాదు 

శీలం లల్ నారాయణరాత్ర, ఎం ఏ 

తెక్చరర్కు ఉస్మానియా విళ్వవిద్యాలయము 

హ్రైదళాళారు 

శ్రీ ముదుళ టంశేఖగరాత్త ఎం ఏ 

ఆంధోవన్యానకుడు, సకిం[చాజొద్దు కళా 

శాల, సికీర్మదాబాదు 

తొ ళం టీ Or 

వైర్టిఫిక్ అఫీనరు సోట్రలు లేంశేటరీన్, 
హైదశాకాదు 

టీ నోటింవల్లి బి బి అన్ దత్తు, ఏం నన్ నీ 

జీయెలాజికల్ సర్వే ఆఫ్ ఇండియా, 

పైదళానాదు 

ధవ యం శయరాఖు, 

ఉవవ్యాసకుడు, ఫ్జీళ్ళ డిపార్టుమెంటు, 

ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము, హైదరా 

ళాదు 

ర శదిగంలొ నత్యానారాయనామ్యూ్తి, ఎం ఏ 

చరత, ఆర్థిక రాజకీయ శాఖా 

ధ్యతుడు, హిందూశాలేజి, గుంటూరు 
ట్రీ ళన్తూంి రాజమాజీక్యం, ఎం పివి ఇడి 

(వఛానోపాథ్యాయుడు, ఎల్లెండు, ఖమ్మం 

జల్లా 

ణో లోను శవ్చగంతులి లక్ష జాకా(న్ర్రీ 
అసిస్టెంటు డైరెక్టరు, ప్రభుత్వ సమాచార 

శాఖ, హైదరాళాదు 
ఖీ వదగంటే నీఠొరాతు భజ్ఞాచాద్యుల, ఎం ఏ 

రిసెర్ నం స్చ్రజాం(ధ్రోపవ్యానవులు, నిజాం 

కళాకొల, మాదరాతాదు 

శ్రీకె గోనొల శృన్టరాత, ఎం వీ 

అం(ధోవన్యానకులు, నిజాంకాలేజి, 

మైదరాళాదు 

టీ శే త్రదిప్తోళ్తం, లి ఏ (అనర్భు) 
శేంనూరు 

శీత 

శ్యాననుటా 

1 అనిపీనియా (చ) 
2 అల్బేనియా 

ఆదిలాబాదు 

అగ్గివుళ్లణ 

ఆంగ్రదేశవు ఖవిఇనంనద 

అయస్కాంతము 

1 అధికొర నరానృత్తి = అధికొర 

నిళజనము 

2 అధిశొరవర్గను 

1 ఆండమానుదీపులు 

2 ఆఫ్రికొఖండప్ప భాషలు 

ఆఅలంకొరకొప్ర దగ్మిత్ర 

అదై (కానండ శీర్ణణ 

ఆంధ్ర విద్ణువు 

అపేక్ష = నరఫరా 



న సం పొడి ఆకరమలు 

లి! 

24, 

87 

80 

81 

వ్యాసకర్త 
డ్రోశే ఎ శ్రవిలానరాశ 

ఎక్చెక్యూటివ్ ఇంజనీరు, కాలువలి నిర్మాణ 

శాఖ, తుంగళ(డా (పాశెక్టు మునీరాజాదు 

ద్ర శే ఎళలరెడ్డే, ఎం ఏ ఉ వి 

పాదశావాదు 

టీ లే నవ్యానయ్య, బి కాం (ఆనర్చు 

శానుర్చ్భు శాఖాధ్యతులు, డల్లియు, కి ఏ 

* శాలేళి, ఫీమవరం 

శిరోమణి 

శ్రీ తేళవవంటల నళనింవాళా(న్ర్రీ, 

హైదరాణాదు 

ట్రీ లొంజవల్లీ శేవగిరిరాఖి 
ఉపవ్యానకులు, (వళుత్వ నైన్ అరు కళా 

శాల, హైదరాబాదు 

శీ లొడరగిం భూఫొలరావ్ర, ఎం ఏ 

శహసీల్ చార్ , ఎళల్లెందు, ఖమ్మముజిల్లా 

శీ వి యస్ 

శీవి ౩ 

కేన 

శేన ళా 

కొం శీ 

కొళూరా 

కొవీ తొళ్టద్ లొ ళ్తతల్లి టీరోళ్లదరావ్ర, 

ఎం ఫీ, వ్ హెద్ డి 

(ప్రాచ్యళాషా శాఖాధ్యకులు మవోరాకా 

కళాళాల, విజయనగరం 

సాహిత్య వ్యాకరణ 4రోవుజి 
dé అంజోలల్లీ బోలోనింపోళా స్రీ, 

పండితులు, చేదాంశనర్ధనీ సంస్కృత కళా 

ఇల, హైదరాబాదు 

టీ భింకీబల్లీ బొతేందులేబరోం, మె స, 

ఆంగ్లో న్యానకులు నిజాంశాలేజి, హైదరా 

శారు 

(ప్రొఫినర్ 

గంటో జోగీ నోతుయానీ 

ఉం ఫీ, ఏల్ టి (విద్వాన్) 

ఆంధ శాఖాధ్యతులు, ఆంధ్ర విశ్వవిచ్యా 

లయము, ఛా శేరు 

ఖంనశా 

ఖంవా శీ 

గం జో, 

ఎండిక 

ట్రీ గోజీయాలోం రావుళ్ళర్ళర్భు, 
అలంపురము 

గరాళ 

వ్యోసములు 

ఆనకట్టల 

అంగోలా 

అంతర్జాతీయ వ్యాపారము 

(ఒడంబడికలు 

అంధ్ర లక్షణ (గ్రంథములు 

1 అమృత జిల్ 

2 అలంకరణ కళ 

1 అక్కన్న = మాదన్న 
2 ఆబుర్హసన్ కానాషా 

శ ఆనెగొంది 

ఆనంద గజవతి 

ఆవ_న్గంబుడు 

క్షీ అబ్దుల్ రజాన్ 

2 ఆరేనియా గరిక 

శి అప్ఫీరియా 

ఆంధ్ర భాషా చరిత్రము 

అరింపరమ 



ఫీ సం పొడి ఆవమరములు 

B4 

లర్ 

87 

40 

త్త 

గలిశాం 

గకిశా 

చనళా 

చెరం 

4 ఎన్ ఎస్ 

జీటీకె ఎస్ 

జెళో 

కెసీ శారా 

వ్యాసకర్త 
విద్వాన్ 

టీ గరకపాలొ లక్కీకొంతయ్యూ, ఏం ఏ 

రిమైడ్డు నంస్టృజాం (ధోవవార్టపకుడు,నికాం 

శాలేక, హైదఠాశారు (ద) 

ట్రీ గరిళలొలో కిచరామగ్యాన్ట్ర, ఎం ఎన్ నీ 

శెక్చరరు, ఫీశికల్ కేళొరేబరీస్, ఉప్మా 

వియా విశ్వవిద్యాఆయమను, పాదరా 

కాదు 

శిరోమణి, ఉధయనాషా (ప్రవీణ 
ట్రీ చతర్వేదుల నళ్యావారాయజకొ(న్ర్ర, ఎం ఏ 

రిపైర్దువంన్కృ శాం ధో పన్యాసకులు, 

ప్రభుక్వకళాళాల, కాకినాడ 

శిరోమణి 

i చలముచర్ణ్ల లంగాచాడ్యోలు, (విద్వాన్) 

శంన్క్భ శాం|థ్రోవ వ్యానకులు, ఉస్మానియా 

విశ్వనిచ్యాలయము, హైదశాజాదు 

టీ లీ నాగభాగణకర్భో, ఎం ఏ 

చరిళాచార్యుడు,డి ఎని శాళేకి లోలా 

పూరు 

ట్రీ జీ అక్ళేనారాయణ, ఏం ఏ 

లెళ్ళరరు, గణితశాఖ, ఉస్మానియా విశ్వ 

విద్యాలయము, హూదచాబాదు 

ట్రీజీ నల్యమార్తి, ఎం ఏన్, న్ 

వికిందరాకాదు 

టీ జీవీ కే, శాన్రీ 

కయాలళిష్టు, జయొలాజికల్ నర్వే ఆఫ్ 

ఇండియా, కలకక్తా 

ట్రీ జయంతి బోగారాత్ర ఎం ఎన్ వీ 

శెక్చరరు, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము 
మైరరాబాదు 

డొ జయంళి బిగశామేళ్ళురరాఖ్రు డీ యన్, నీ, 

ద్రీన్సిపొలు, ఛాగొద్దన కళాళాలన ల్లగొండ 

Cell 

వ్యానములు 

అన్నంభట్టు 

1 ఆచ్చు యంత్రములి నిర్మాతలు 

1 అచ్చుయంత్రసులు న్నుద్రఆకేళ 

ఆంధ్ర సొహిత్య వరినత్తు 

1 అళ్యళిప్రమ 

2 ఆనందనర్థ నాణార్యులు 

1 ఆక్వ్యీనాస్ థానప్ 

2 అరిస్టాటిల్ (లాజకీయనములు) 

ఆనున రిక గణికకొప్రము 

అడవులు 

అమెరికా ఖండము {(« క) 

ఆంధ్రవ్రడేళను 11 
ఆఫ్రీకొ చ ది లెది ~~ 

ఆధ్రకము 

ఆరీ నిన్ 
ఖో 



క; నం పొడీ ఆతరముణు 

42 

48 

44 

46 

46 

త్తి? 

48 

49 

51 

కొల 

వ్యాసకర్త 
టీ టొ రక్ళీకాంలోం ఏఎం ఎన్ ని 

ఉస్మానియా ఎళ్వవిద్యాలయము, మహైదళా 

కాదు 

టిశెవి ఎన్ ను శిరోమణి 

టిశేరా 

డా ఆర్ విరా 

డా ఎంఅఎం 

డాజీ రా రెడ్డి 

డొనా లె 

డామని 

జాయన్ బా 

రైల్ శే ఎ యన్ నుదర్భనాచాద్యలు, 

పండితులు, శ్రీ వేంకశేశ్వర ఓరియంటల్ 

రినర్చి ఇన్టిట్యూట్, తిరువకి 

శాకాద లో కేవగింరాథే, 

ఫీజిక్సు శెక్సరరు, ఉప్యావియా విశ్వవిద్యా 

లయము, హైదరాబాదు 
శాళ్టట ఆల్ బి రాత్రు ఏం ఏంపి హెల్ డి 

కాయంట్ డైరెక్టరు, ఇండస్ట్రీస్ & శామర్చు 

ప్రాదరాళాదు 

శొక్టడు అడ్దుల్ మోయిదులాను 

అరల్ఫీకాషా శాఖాధ్యతులు, ఉస్మానియా 

లిళ్వవి జ్యాలయము, మైదళాజూదు 

డాళ్టడ్ తీ ఫారెస్టు ఓడెల్ 
ఇర్నలిజము శాఖాధ్యతులు, ఉస్మానియా 

విళ్వవిచ్యాలయము, మహాదళావాదు 

జాళ్టటీ జీ రొమక్ళట్టారెక్టీ ఎం ఏ ఏ హిదడి 

(బొెనరు ఆఫ్ ఎకవామిట్స, మవోళాజూ 

శాలేజి, మైనూరు 
జొక్టద లాత్సరెళ్టీ 

పొఫెనర్ జూఆలజీ అగ్రికల్చరల్ రినర్చి 

ఇన్ స్టీట్యూటు హిమాయత్ నగరు 

సైరరాబాదు 

జాక్టద వ్రట్టరర్తి (ల్రీవినాసావారి 
ఎం ఏ, పీ 'హెచొడి (అండన్) 

శై శెక్టరు, వుళాత క్తప్వశాఖ, అంధ్ర ప్రదేశ్, 1 
హ్రైరరాజాదు 

శాళ్టట మహేళ్యర్ నియోగ్ ఎంఏ డి ఫిల్ 
్రొఫెనరు, గౌహతి విశ్వవిద్యాలయము, 

గౌవాతి, అస్సాము 

శాక్టద యన్ వాలళ్ళన 

వ్యానములు 

1 అభినవ గుప్తుడు 
2 ఆగమళాప్రము 

అకి ప్రక ధ్వనికా ప్రమ 

1 అర్థశాస్త్ర ప్రమేయము 
2 ఆంధ్రవ్యాంకు కరిత్ర 

8 ఆర్థిక వ్యవసాయ ప్రణాళిక 
అరన్ఫీభాషా సాహాత్యములు 

అమెరికన్ సాహిత్యము 

1 అంతర్జాతీయ వాణిజ్యము 

2 ఆర్థకాశ్ర సద్ధాంతముల చరిత్ర 

1 ఆంతర్గహాకములు 

వ ఆరిస్టాటిల్ (జం) 

అస్సామీ భాషా సొషాత్యములు 

i అంతర్జలము 

భూగర్భళాక్ర్ర శాఖాధ్యతుడు, ఉస్తావియా 2 అగ్ని పర్వతములు 
విశ్వవిద్యాలయము, మైదళానాదు 



వ నం పొడీ అకరములు 

రఠి డాయూహు 
ఖా 

ర్ డాన 

ర్ీక్ డావియ 

56, డాఎస్ వేంరా 

67 డొసీ ౮ 

568 డిడివీ 

50 డివి 3 

60, వా 

61 కనన 

వ్యాసకర్త 
తొక్టథ యూనుల్ బళన్సేల్ ఖాన్ ఎం ఏ 

చర్మిత్ర శాథాధ్యతుడు, ఉస్మానియా విశ్వ 

విద్యాలయము హైడరాజాడు 

శాక్టథ వోపీయుట్టీబ్ 

రీడరు, ఫిలానఫీశాఖ, ఉస్మానియా విళ్వ 

విద్యాలయము, హైదరాబాదు 

శాక్టద ఎ యలోదావోని, 
ఎం ఏ, లిల్ రి రిట్, 

మడాను 

కొళ్టద ఎన్ వంక టేళ్ళూరోరొత్టు ఎం డి (ఆంధ్ర) 

అనరరీ ఫిజీియన్, ఉస్మానియా జనరల్ 

వోసిటలు హైదరాబాదు 

శాక్టడు నీ రాధొతృళ్టరాత్ర, ఎ ఏ ఏ హౌద్ డి 
థీయొ కెటికల్ రీనర్చీ (ప్రొఫెనరు, yl 

డివిజన్ అధ్యశులు ఇండియన్ ష్టాటి 
న్చ్కల్ ఇర్టిట్యూట్, కలకోశ్లా 

టీజీ బినకరోలిందు 
జీడి (ఆర్కిశుక్పరు) ఎ ఆర్ ఐవిఎ, 

క్కల్లీ 

శ్రీకి లి ళృర్షయ్య, ఏం కొం (ఆద్య) 

వ్రన్సిపాల, ఎన్ ఆలర్ అండ్ నీ వి అర్ 

శాలేజీ విజయవాడ 

థీ జీ వొవమంళరాత 
రసాయనళ్యాన్ర్రశాఖ, ఉస్మానియా విశ్వ 

విచ్యాలయము, హైదశాజాదు 

శాక్టద తనూ నత్య వోరనీంనొయూ ర్ట, 
ఏవీ వాచ్ దీ 

లెక్ళరరు, నిజాంకళాశాల, హైరరాకాదు 

శn౧ 

వ్యానములు 

అబుల్ ఫజల్ 

అరిస్టాటిల్ (కత్వ) 

కి 

4 

ఆలెగ్గాండరు 

ఆంధ్రదేశ చరిత్రము 11 

128.187 

ఆఫ్ఘనిస్టానము 

అంటువ్యాధులు (ఎల్లోవతి) 

అన్నశీన పరివర్తన వ్యాధుణ 

అవీ పన్నా 

ఆంగ్రియాన్ నెసేలియన్ 

అనువ ర్హిళ సంభ్యాశాప్రను 

లుం దా తా లు 

అళ్ళతి రగనే ఆధునిక నిర్మాణ 
ద్రవ్యములు 

అకృతి రచనాసూశ్రములు 

ఆధునిక నారు వాదములు 

ఆంటార్కి=టీశో 

అమెరికా సంయు క్తరాన్ట్రృములు 

(భూగో ) 
అర్జేంమైనా 

ఆంధ్ర (ప్రడేళమా 1 

ఆంధ్రులు = వాణీజ్యము 

అఫ్ ఘవిస్థానము (భూగో) 

అల్యూమినియం 

ఆక్కెమెడీను 



వ సం పొడి అక్షరముల 

64 

67 

68 

70 

11 

78 

తికోగా 

తీరా 

దం వేసు 

దివిర 

దివేంఅ 

ది వేంళి 

ని వేం 

వ్యాసకర్త 
శ్రీ శిమ్యుతడుల కోదండరామయ్య, 

వి ఓ ఎల్ (ఆనర్చు 

కలుగుళాభాధ్యతులు, (శ్రీ క్యాగరాయ 

కళాశాల మృచాసు 

శీ శిదమం రానుచోంధ 

నంపాదకుడు, 'వరిళోధన' మాసు 

శ్రీ లంటీవళ్లి వేంక ఉనున్సాగాస్త్రీ 

అం ధోప న్యానకులు, కళాళాల, కర్నూలు 

శ్రీ దిగంబర్ బీళ్ళె 

లెళ్ళరరు, శాలేకి ఆఫ్ నైన్ జర్ట, 
హైదరాబాదు 

ట్రీ శివాళల్ల్ రామమూర్తి ఎం ఏ, 

కెబగు శాఖాధ్యతులు, ఎ లి ఎన్ శాలేతి, 

విశాభవట్టణము 

శ్రీ బాపాలే వేంకట రనుశాచాద్యులు, 

౪తానధానులు 

రమైర్దు ఇెలుగు పండితులు అనునుకొండ 

తొళ్టడు దివాకర్ల వేంకలొనోధాని 

ఎం ఏ,ఏ హెళ్ డి 

రిడరు, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము, 

మహైదరాజాదు 

(9 దిగవల్లి బోంళబీలీవోరాత బి ఏ,లి నల్, 

అఆక్వొశేట్ విజయవాడ 

శ్రీ దోతఆళళ్లీ రానూనుజిరాఖ్రు వ ఏ , ఏల్ ఏల్ బి 

శార్యదర్భి, అంద్రవ్రడేళ సాహిత్య ఆకా 

డమి, హైదళాబాదు 

టీ dors రావుక్ళష్ట, వి పీ, 

తై ర్యెరు.నృశ్య ని శేతనము, హైదరాబాదు 

శ్రీ చీళోదలోలు నోంళటరాత్ర ఎం ఏ, 

ఆంధ శాళాధ్యశులు, మదరాను విశ్వ 

విద్యాలయము, మదళాను 

తిది 

వ్యానములు 

అన్నమాచార్యులు కాళ్ళపసాక 

అడివి బాపిరాజు 

అహోవిలము 

అద్దకము 

అరసవెల్లి 

అనపోతనాయడు 

అనునుకొండ 

ఆంధ్ర వాజ్మయ చరిత్రము 1 

(1608 వరకు 

ఆంధ్ర వాన్మయ చరిత్రము 11 

(101800) 

ఆంధ్రదేళ దరిత్రను [1 

(11౫0 
ఆంధ్రదేశ చరిత్రము V 

(180 నేటి నరక) 

1 ఆంధ్ర సారన్వత పరిషత్తు 
ఆంధ్రోద్యమము (కలం) 

1 ఆంధ్రులు. నృత్యకళ 

ఆటవిక సృత్యముణు 

ఆ౭ధ్రలిప నరిశామము 



వ నం పొడి అక్షరములు 

78 

16 

7b 

76 

77 

18 

79 

80 

81 

వ్యానక క్త 
శిశానిధి, నంగీతరేత్న 

ట్రీ నోరి నాగీటావేజం, 

జంతగాత్ర గాన విశారద, గవర్న మెంటు 

మ్కూల్ అఫ్ మ్యూజిక్ ఆండ్ డాబ్బుం 

హైదరాబాదు 

నోనా 

ఆయుర్వేద ఖభూవణ, చండిక 

డ్రై బోలి రామగాన్ర్రీ ఎ కె ఏ వీ, 

విజయవాడ 

ట్రీ నంటీల గోనదోత్ర, 
మైదళాబాదు 

థీ నల్లా దర్గయ్యా ఏం ష 

ఆంధ్రోవచ్యానకులు, నిజాంశాలీకీ, పైగా 

కాదు 

పి ఎల్ ఎన్ శర్మ (్ర వేం అట్టనరోనీంచా భర్టు ఎం ఏ, 
పిన్సిపొలు గిరిరాజ కాలేజి, నిజామాబాదు 

నోరాశా 

పం, గో 

సదు 

పిటి ఆర్ ట్రీ చి శిడమలరెక్డ, 
మహైదళాబాదు 

పిటిరా వద్మభూషణ 
తొ నీ కిథనకళిరాజా, 

(పొఫెళరు ఫిలానఫీ వై శాలకీశాఖ రాజస్థాన 

విశ్వవిచ్యాలయము జోధ్ పూరు 

పివి వియస్ గ్రీటీ బి లేంక్టన్నుతివణ్యం, 
ఎం పీ, ఎం లిల్ బిసీ ఎల్, 

అడ శీట్, హైదళావాదు 

పియ ఆ గ్రచుళి నీ యళోదారెడ్డ ఎం ఏ, 
ఆం ఢోవన్యాసకురాలు, మహిళొ కశాళాల, 

హైదళాళాదు 

ట్రీ బీ వేంత వేళ్టూరోరాతు 
జియలజిష్టై, జియాలాకికల్ నశ్వే ఆఫ్ 

ఇండియా, హైదళాజారు 

వరన్వతీస్నక్ర 
/ఖీ శట్టవే ర్తి నారాయజాచాత్యులు, 

కైజయన్, సాహిత్యఅశాడమి, న్యూఢిల్లీ 

వ్యానములు 

అవోవిచుడు 

ఆయుర్వేద గ్రంథములు 

ఆర్యనమాజము 

అల్లసాని పెద్దన 

ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయము 

ఆధునిక పొళ్ళాత్య చిత్రకళ 

ఆకి భౌతిక శావ్రము 

అంతర్జాతీయ న్యాయను 

(వైట్ క్రీకను) 

1 ఆనపోకారెడ్డి 

2 అనవేమారెడ్డి 

8 అనిళల్లి 

4 అమరావతి 

అర్థిక ఖఫిజనులు నానీ సీకరణ 

ననున్యలు 

అన్రంశము 



భ సం పొర్తి అవరములు 

84 

86 

87 

90 

ర్ట 

a8 

94 

ఫవుప కా 

చింస 

ఇ లీం ళా 

పోరా 

పో(క్రి రా 

పోను 

విము 

వియన్ చ 

లియఃక్ ఎల్ 
వాగా 

వ్యావక ర్త 
శ్రీ తబ్చా వర లవ్మాకాన్ర్రీ ఎం ఏ, 

ఉపాధ్యాయులు శన మెమోరియల్ 

హైన్కూలు, హైదళాబాదు 

(లీ "ఫేండోల నత్యఖొచు 

సీళావురము 

శీ ఇెద్దాళ్ రామన్వామి ఎంపీ 

(ిన్సిపాలు శావలి కాలేజి, కావలి 

భాషావ్రవీణ 
శ్రీ పెరవలి లింగయ్యకాన్త్రీ, 

(వధ వాంధ్రోపాభ్యాయుడు, [వభుళ్వో 
న్నత పాఠశాల, చాదర్ ఘాట్, హైదరా 

బాదు 

ట్రీ పోలవరత్రై రామచం్రరాత్ర నీ ఏ వి ఎల్, 

అడ్వ శేటు, విజయవాడ 

టీ వోజంగి '్రీరాను అప్బారొత్తు వం పీ, 

ఇండియా (ప్రభుత్వపు రిసెర్చి స్కాలరు 
ఉస్మారియో విశ్వవిజ్యాలయము హైదరా 

కాదు 

(లోవెనర్ పోవవాబి నులన్భుజ్యాకా(న్త్ర, 
ఎం ఏ, ఎం లిట్ పి హెద్ డి 

ఇంగ్లీషు ప్రొఫెసరు సాగర్ యూనివర్సిటీ, 
పొగరు 

(ొఫెనల్ బిగ్టునాథ ముఖర్జీ 

విఫ్ ఆర్ ఎన్ ఏ, (లండన్) 
(ఆన్పిఫాల్, శాలేక ఆఫ్ ఫైన్ ఇష్ట, 

వాదకాళాదు 

దోశి యన్ ఎభర్వేటి ఏం ఏ ఎఫ్ ఆ జి 

ఎన్ (లండన్) సాహిత్యరత్న అలహానాద్ 
ప్రొలెనర్, జాగ్రఫీ డిపార్టుమెంటు, ఉప్మా 

నియా విశ్వవిద్యాలయము, హైదరా 
వాదు 

గ్రోలి యక్ అల్ బొచతుంజరాపు ఎన్ ఏ, 

హిస్టరీ లెక్చరర్, హీం౦దూ శాలేజ్కి 
గుంటూరు 

శా లీ రానురాశా ఏం ఫీ వీ హెచ్ డి 

రీడరు, తెలుగుశాఖ, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యా 

అయము, హైద రాశాదు 

వ్యానములు 

ఆర్యభటుడు 

ఆర్షగణిశము 

ఆఅభినయము 

ఆంగ్లభాషా సాహిక్యములు 

ఆహోఐల నండితుడు 

ఆధునిక సంగీతము 

అరిస్టాటిల్ (సాహి) 

ఆస్పయ దీక్షితులు 

1 అవసీండ్రనాళ టాగోరు 

2 ఆధునిక భారతీయ చిత్రకళా 

రీతులు 

1 అశేవియా (భూగో) 

2 అలాస్కా 

శ ఆర్థిక భూగోళళావ్రమ 

1 అళ్చట 

2 అళయ రామరాజు 

ఆంధ్ర జాననద గేయ వాజ్మయము 



వ నం పొడి ఆతరములు 

95 విరారా 

96 వివి ఎన్ ఎ 

97 వివి రా 

98 వి వేంశే 

99 బుఅగా 

100 బు వేం 

101 బును 

108 బేమి 

108 భోవ 

104 మజరా 

106 

106 

107 మొ క్ళ 

108 శా బ్ర 

మనూ శా 

మా వేం రం 

వ్యానక్ష క్ర 
ట్రీ శాద రాతవోంరరాత్ర ఏం ఏ (కామర్భు) 

ఇామర్చు శాభాధ్యతులు ఉర్మానియా వీళ్వ 

విద్యాలయము హైదరాబాదు 

శ్రీబిలి లన్ ఆవార్యో 

శ్రీ రాజరా కేశ్వరీ ఫిల్ళుకం పని, మ్రాను 

డోలి వి రాననద్భఎం ఏ 

(దైన్సీపాలు (వళుక్వ కకొళశాల, వరంగల్లు 

ట్రీ బివుడు వేంకొటశేవయ్య వి ఏ 

(వ్రభానాంధ్రోపాధ్యాయుడు, మహబూబు 
శాలేశి పైన్కూలు, సీకించరాబాదు 

తర్కరత్న, న్యాయ వేదాంతవిద్యాప్రవీణ 

(క్రీ ంజీళ మిఖను ఆవృన్న కా స్రీ 

శట్న వెల్లి, తూర్చుగోదానరిజిల్లా 
ట్రీ లలును వేంకోబేళ్వడ్లు ఎం ఏ 

ఆంధోవన్యానకుకు సీ ఆర్ శాలేజి, 

కాకినాడ 

శీ బక్టా నుబ్బారాయడు వ ఏ ఎల్ ఏల్ బి, 

అడ్వశేటు, 'పైదరాబాదు 

శా నోలలలట్లు బళ్టువాత్రం, ఎం ఏ ,సి హెచ్డి 
రీడరు, గణిఠతళాస్త్రుళాఖ, ఉస్మానియా విశ్వ 

విద్యాలయము హైతశాబాదు 

శా భోగరాజు, భస్టాలినీతారామయ్యి, 
గవర్నరు, నుధ్య|వ్రదేక్, చాగవూరు 

ట్రీ వహీధల్ జగన్ళోనొనోరాఖ్ర 
4147వ (గ్రాంరోడ్డు, శాతము హేం(ద్రవరము 

“అధివవ వాగనుకావని 

(్రీ భుళ్లాది మార్యనారాయణకొ స్రీ, 

ఆంధ్రాచాడ్యులు (రిపైక్టు) ఆంధ్ర విశ్వ 
విజ్యాలయము, ధవ శేశ్వరము 

ట్రీ చూవెకిభూడీ వ్రంళటలంగయ్యా ఏం ప, 

రిమైర్లుప్తొఫెకరు ఆఫ్ పాలిటిక్సు, బొంబాయి 
యూనివర్సిటి హైదరాబాదు 

శ్రీ మెళ్ళులొటో శృష్ణమూ ర్తి, 

చితశారులు, వలూరు 

టో గాచళంగ బ్రనాధు, ఫం సీ, 

శెళ్చరరు, ఉస్మానియా విశ్వవిచ్యాలయము 
"హైదరాజాదు 

వ్యానములు 

అలీసీనియా (భూగోళము) 

అంధ్ర సీనిమా వరి(శ్రేను 

అడై 
ది 

అభినయ దర్పణము 

అదై వశము 

అమభన మూలవాదము 

అవక్థ్సితి చట్ట నిర్మాణము 

ఆబల్లర్ 

ఆంధ్ర జాతీయ కళా 

ఆఫనాసివికితిన్ 

ఆరణ్యకములు 

అంతర్జాతీయ సంస్థలు 

అంధ్రుణ చిత్రకళ 

1 అమెరికను ఇంగియనులు 

2 ఆదికుజనుల సంస్కృతులు 



వ నం పొడి అక్షరములు 

109, రాను 

110 వి 

Hi వారా టి 

112 వి ఎల్ కె 

118 విజ 

114 8 $ 

116 వివన 

వేచం 

వేతి వేంరా 

స్వా 

116 

117 

118 వేశిశా 

119 వై విఆర్ 

120 ఢీ ్ రీరేవి 

121 నీ ఎస్ ఆర్ 

188, ఫో రా 

128 చార్ కెమె 

వ్యానకర్హ 
(లొఫెనల్ రాళ్ళలింటీ మక్సారాత, 

ఎంఏ ఎల్ టి, 
గౌరవ కార్యదర్శి, ఆంధ్ర హిస్టారికల్ 

రీవర్చి సొవైటీ, రాజమహేంద్రవరము 

త్రో వనంళలాఖు (బవ్భ్టోనీరాత్రు 
అడ్వశేటు, విజయనగరము 

శ్రీ నారోజాన్ రాచులన్యుర్య ఎం ఏ, 

'లెళ్చరరు, కాలేక్సి అమలాపురము 

ట్రీ బంగీత్రలం లజ కొంళం ఎంఏ 

ఇక్చరరు, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయము 

హైదళాశాదు 

గీ బి తగన్నాళరాత్ర్ర్య ఎం ఏన్ నీ, 

జూజలకీ లెక్బరరు, వై న్సుళాలేజి, హైదరా 

వాదు 

శా లిల్బేజారభట్టు ఎంఏ, 

శెళ్ళరరు ఉస్మానియా విశ్వవిచ్యాలయము, 

ప్రైదళాఖభాదు 
ట్రీ బింజయోలి భరావా నరనించోచాద్యిలు 

సంగీత విద్వాన్, జాకివొడ 

ట్రీ వేలూరి చంబోలేఖరం, బి ఏ, చిరిబాడ 
వండిత ₹కానధావి 

ట్రీ నేరాల తిథీనుల నేం బరాతాచువిస్పాతి, 

అయాశ్వేచాచార్య, ఆయుద్వేద కళా 
వరిషక్తు హైదరాబాదు 

శతానధారి | నోజూరి లీనరొతుకాగన్ర్రీ, చిరినాడ 

శ్రీలు విళొలరాశ్ర ఎం ఏ బి ఇడి, 

హిస్టరీ శెక్చరరు, డల్లియు, జి బీ శాలేటి, 

ఫీమవరము 

జా (క్రీరజి (శ్రీదోలి ఎం ఏం వీ హెడ్ డి, 
(ప్రిన్సిషాలు, మహిశాకళాశాల, మైదరాజాదు 
టీ ని (్రీంవానరావ్య 

(శ్రీ కాజ ళా జేళ్వరీ ఫిల్ళుకంెని, మ్రాను 
ట్రీ పోతురాజు రాచుదాన్వు వి ఏ ఎం ఇడి, 

ఇన్స్సక్టర్ ఆఫ్ స్కూల్చు, నల్లగొండ 

శీ వాథాన్ఖాప్ పెర్టానీ ఎం ఏ, (ఆకృను 

ఎఫ్ ఆర్ హేగ్ ఎన్ బార్ ఎట్లా, 

రిమైర్డు (విన్సినలు, నిజాం కాలే, హైదరాబాదు 

* 

వ్యానములు 

1! అంధ్రరీళ చరిత్రను 11 

(826.1828) 

2 ఆం(ధ్రేశివోన వరికోధకమండలి 

ఆదిళట్ల నారాయణదాసు 

ఆంకర్వేది 

| అంక గణితము 

2 అంకములు 

ఆనునంశికమ్సు 

ఆరవిందుడు 

అక్టో 'త్తర శత శాళనులు 

అరవిందుడు 

1 అంటువ్యాధులు 

(ఆయుర్వేదము) 

2 ఆయుర్వేద ధర్మములు 

ఆర్ష భూగోళము 
ఆంధ్రదేశ చరిత్రము | 

(క్రీ ౪ 62% వరక) 

1 ఆనిలేశ్వరవాదను 

2 అభ్యసన మన స్తశ్వను 

ఆంధ్ర సీనిమా పరిశ్రమ 

అరిస్టాటిల్ (జీ) 

అల్ఫెరూని 







DUT EG DENS Uw 

అంకగణితము _. గణికళాన్త్రుములలో నెల్ల 

అంకగణితము మిక్కిలి పురాతనమైనది వూర్వ మిది 

సాంఖ్యసీర్థాంతముగా వరిగణింవబడుచుంగడడిది కాజ 

(భమమున సాంఖ్యపిద్ధాంత మొళ (వక్యేళణాఖ యెనం 

దున నేడు అంకగణితము, గణవ|క్రియకు చాని అను 
(వయోగములకు సంబంధించినదిగా గు ర్తించబడుచున్న ది 

చంఖ్యాక్రమ విధానము (ప్రారీనజాతులవా రందరును 

మొట్టమొదట వేళ్ళతోనే లెక్క "వెన్టెడినారు నంఖ్యలను 

మాటలవలన 'జెలిపెడినారు ఆంకములకు, సంఖ్యలకు 
(గ్రశ్యేక గుర్తులు లేకుండ పడములలో వే (వ్రాయుచుండి 
నతో, గణిశళ్యాన్ర్రయే సంకుచితమై యుండెడిడి కనుచే 

అంకములటు ధిన్నాముల 'వేర్చరచు అవళ్యకము గల్లినది 
చరిత్రకు 'తెలిసినంతవరకు సంఖ్యలను (వాయుటలో 

“*ఫినీషియను'' పద్ధతి మిక్కిలి బరాశనమయినది నారు 

తొమ్మిగివరకు అంకెలను నిలువు గీతలచే ఇలి'పెడివారు 

నున మిప్పటికిని కొన్ని నిరిష్ట శార్యములశై వాడు 

'శోనును సంఖ్యలు, రోమనులు సంఖ్యాక్రమ నిరూపణ 
మున (గ్రీకులమార్గము వవలంబింవక' 'వేరొక్రోన ఆర 

అని కలుపుకు రోమనుల సంభ్యానం"ేశము లివి 
111, 1H IV, VY, YI, VL YI, IX, X, GC D,M 

[884% 4 ౧8 8 10, 50 100 00 14 

హిందువుల సంఖ్యాన్వరూవము (Systom of Nota- 

ton) తదితర జతుల వారిదావికంు థీవ్నము అంకగణిత 

మున హిందువులు అత్యంకవురాతన కాలనునచే మిక్కిలి 

పరిశ్రమ చేసిరి (క్రీ ళ 18 న ళళాల్టీనాటికే హిందువులు 
నవీన అంకగణితసారము నంకయు (గ్రహించిరి నంభ్యా 

వళియందు స్టానభేదమురు, నంఖ్య లేనిచోట నున్న పెట్టు 

టయ నంఖ్యాకత్వ నిరూవణమునందు ధన బు. 

నంఖ్యాఖేదములును, కరణి, విఠరణ్యంక (Irrational and 

rational quantities) వినతయు, మొట్టమొదట కను 
గొన్నవారు హిందువులే 11 వ ళశాన్టీి ఆరంశ్లమున 

అళ్ళెటాని యను మహామ్మడియ చరిత్రకారుడు ౮౦దు 

వుల నంభ్యావిధానమునుగురించి (వ్రాయచు హిందూ 
'జేశమున సంఖ్యానళిలో 9 అంశెలును ఒక మన్నయు 

నుండి స్థానమినుఖట్టి యేచేని యొక నంఖ్యయొక్క 

ము క్తము పదిరెట్టు ఊచ్చుటగాని కగ్గుటగాని కలదని 
(డ్రాసీయుంణెను నున దేశమున [క్రి శ 876లో నున్న 

'వాడుళలో నున్నట్లు నిదర్శనములు గలవు నంభ్యాక్రను 
మున మనము చాడు అంకెలను గురించి, శీ శ 662 

లోనే సిరియా కేశస్ణుడగు సెజెరస్ నె లోల్లు అను నతడు 
ఇతరరేళములకు వెల్లిడిచేసి యుండుట గమనింపరిగినది 

సంభ్యావశియందున్న అంకెలకు రెండర్భ ములుగలవు 

మొదటిది అంశలయుక్కు గుర్తునుబట్టి కలుగుచున్నది 

అనగా *' శ అను సంశేశమునకు “వాలుగు అను 

అర్థము గుర్తువలన చెఖియుట ఇయ్యడి పొం శేతిశార్థము 

ఇక రెండన అర్థము, ఈ యం'కెలిశే స్థానశేదమునలన 

గలుగుచున్నది 
ఉదా “ర గుర్తునకు ఐదని పాంశేశికార్థము కాని 

“59 అను ఆంకములో 'ఐదు' నకు స్థావమును బట్టి 

యబై యను అర్థము కలుగుచున్నది ఇట్లొక్కొక్క 

స్థానము 'వాచ్చినకొలది, అంశెయొక్క నిలున వదిరెట్టు 
చొప్పున 'పాచ్చుచుండును మన నంఖ్యాకమమునందు 



అంకగణితము 

ఇట్టి స్థానములు 86 ఉండుటవలన పూర్వు లెంక పెద్ద 

సంఖ్యల నూహించి యుండిరో శెలియనగును ఈ ముప్పది 

యారు స్థాన భేదములు దిగువ వివరింపవిడినవి 

1 తకము, కి దళము, 8 శతబు, కీ సపాసము, 

5 అయుకను (దళనహా నము), 6 లత, 7 దలకు, 

8 కోటి 9 దశకోటి 10 శతకోటి, 11 అర్బు 

దము, 18 న్యర్నుదము, 18 ఖర్వము, 14 మవో 

ఖర్యము, 15 పద్మము, 16 మహావద్మము, 17 జోడి, 

16 మవావోణి, 19 శంఖము, 280 నుహోళంఖన్ను 

21 ఉలి, 22 నువోతిలి, 39 తోళము, ళీ4 మనో 

శోళము, 86 నిధి 86 నువోనిధి 27 పర్యకము 

28 ఆత్యంతను, 29 వశార్థమ్ము 80 అనంతము 

8! సాగరము, తం అవ్యయము, 88 అచింత్యనుు, 

84 అమేయము,కీ5 భూరి, 86 మవోఖూకి 

ఉదొ। సువోళూ 8 నంఖ్యయంధు ఒకటి అను అంక 

వెనుక (శి) మున్నది య్రైదు నుషభుండును 
అిలితవిస్తరనును బౌద్ధగంథమునందు శతకోటి 

మొరళుకొనిి నూరు కూడు శెట్లధికముగ ఈ (క్రింది 

నంఖ్యలు చెన్సలిడినవి 

శతకోటి, అయుతము, వియుతము, కంకరము, వివ 

రము అత్తోళ్యము, వివాహము, ఉత్సంగము, బహు 

కము, వాగలలమ్ము తటలంబము, వ్యవస్థాన (వక్షప్తీ | 

'ఊకుహిల, కరహ్కు హక్వింద్రియము, సమాట్త 

అం॥ము, గణచాగకి, నిరవళ్యము, ముడ్రాలలము, నర్వ 

బలము, వినంజ్లగళి, నర్వనంజ్ఞ్ల, విళూతంగను, తల్లడణ, 

ఢ్యకొ[గవకి, ఛ్వజాగనిమి మణి, వాసాన (వజ ప్తి 

పదత, నర్వని'జీనము, అగ్రపారము, సరనూణువు, 

రజ ప్ర వేళానుగతము 

కల్పనాతీఠకనుగు ఆంశలప పేర్ల "పెట్టిన వారి గణిత 

జ్ఞనము మన మించుక యూహించనలన యుండును 

వుశోశన బౌద్ధ (గ్రంథములయం దింతకంకు నెక్కుడు 

నంఖ్యలు గూడ చెప్పబడినవి ఇట్టి సంఖ్యలను లెక్కించు 

టకు కోటి" యను వంఖ్యను మూలము (కీల) గా 

రీసికొననంయును కో, లో, లో కో, ట్లో! 

అన్న సంఖ్యలకు చేరు నేరు "వేర్లు పెట్టడినవి కో (9) 

అను సంఖ్య కల్పనాకీతము ఇది (వ్రాయుటకు ఒకటి 

అను అంకె వెనుక ఎన్ని సున్నలు పెట్ట నలయునో 

శెప్పుటకు గావలసీన నంఖ్యలోనే 40 నున్న లుండ 

వలయును 

అర్జును డను గణితళాగన్తుక్షుడు గొతను బుద్ధుని పరీ 

ఉంచెననియు అప్పు డాక డీ వైన జెప్పిన పేర్లు చెప్పె 

ననియు అలిత విస్తర (గ్రంథమునం దున్నది అనగా 

(ప్రారీన శాలమునందే మన పూర్వులు లెక్క'పెట్టుట 

యందు అకమాన (ప్రావీణ్యము గలవారని న్పష్టమగు 

చున్నది ఆంశేగాక మన సంఖ్యా పద్ధతి యే, చాగరిక 

(వవందమునం డంతటను వ్యావీంచి, గణితశాస్తలి 

వృద్ధికి కారణమైనది ఇట్టి ఆనమాన (ప్రతిభా విశేనమును 

వెలిబచ్చు సంఖ్యా[కమ విధానమును గని'వెట్టిన గార 

వము నున పూర్వుల కే దక్కినది 

పూర్ణ సంఖ్యలు సంఖ్యలు రెంకు భాగములుగా 

విళజింప బడినవి 

1 గణన అ {Cardinal nnmbers) 

ఓ (శ్రమనూచళ వంఖ్యలు (0001221 numbers) 

ఒక ఎముదాయమును (01888) లెక్క "పెట్టగా వచ్చిన 
ఫలితమును తెలుపుటకు ఉషయోగింవణడు నంఖ్యను 

'గణననంఖ్యి యందుము 

ఉదా ధృత రాస్ట్ర)నకు 'నూర్గురు' వ్యుకులు ఇచట 

“నూర్గురు” గణన నంఖ్య 

అనుక్రనుము (002008) లోని స్థానమును 'దెల్చు 
నంఖ్యను 'క్రమసూచక సంఖ్య' యందురు 

ఉదా సవాదేవృుడు పాండవులలో 'ఐదవ వీరుడు 

ఇచట 'ఐగని (క్రమమాచక సంఖ్య 

పూర్షసం ఖ్యలయంధు, అవిభాజ్య సంఖ్యలు (Prime 

Number) అనియు విభాజ్యనంఖ్య ఎ (Composits 

Number) అనియు మరొక విథజనముగలదు ఈ భేదము 
పాంఖ్య నీ మున చూడనగును 

బంఖ్యలను భవాంకము (Fositve Numbers) 

శినియు, బుణాంకము (Negaive Numbers) లనియి, 

మరి రెండు విధములుగా కాగింవ నగును ఎంఖ్యలలో 

మొట్టమొదట ఈ భేదమును గని పెట్టివవారు పొందువులే 

ఫిన్నమల (1201028) భిన్నములను గురించి ప్రొలీ 

నుల భావనలు, వాటిని (నాయుట్మకి వర్పరచిన సం కీత 



ములు, వాని (ప్రయోగ విధానములు (Operations) 

అంకగణితబయిన 'కెలియనగును 

అన్నీటికంచు పురాతనమైన భిన్నాంకములు శఈజిష్ట 

'చేశీయులని మన |ప్రాచీనులి కిన్నాంక విధానము బజాలి 

వురమున దొరకిన అాళవ్మతముణవలన 'చెలియగలదు 

ఇని [కీ 4 8, ఓ ళళాబ్టమురినాటిని అని నిర్ణయింన 

బడినది ఇందు భిన్నాంక ములను డ్రాయునపుడు అనమున 

కును, హాగమునకును మధ్యగీటు నదలి వేయబడియున్నది 

సాధారణ భిన్నములను (Common Fractons) 

మూడు భాగములుగ విభజించిరి 

1 లనముకం'టు నోరము హెచ్చుగనున్న ఖిన్నాంక 

ములు సవ్యభిన్న ములు (Proper Fractions) 

ఏ లనముకంచెు వోరము తక్కువగలవి అవనవ్య 

భిన్నములు (Improper Fractions) 

8 పూర్ణాంక ములత్రోగలసీయున్న ఖిన్నములు మి 

థిక్న ములు (Mixed Fractions) 

సాధారణ భిన్న ములుగాక నురి రెండు శాగములుగా 

థీన్నములు విభజింపబగీనవి 

i వష్ట్యంక గుణిక భిగ్నములు (Sexageumal 

Fractions) 

త దశాంళ ఖిన్నములు (Deomal Fractions) 

పదునారవ శళాల్టి (ప్రాంతమున దశాంకభిన్నములు 

వాడుకలోనికి వచ్చినట్లు గన్పట్టుచున్నడి వీని రాకవలన 

శీన్నముల'పై |క్రియల|ప్రయోగము నులథపాధ్య మైనది 

అంక గణిత వ్యవహారములు (Arthmetical Opera- 

tons) మన (ప్రాచీనులు అంకగణిత వ్యవవోరములను 

[కింద (వాొపీన 8 భాగములుగా విశజించిరి 

(1) సంకలనము (Addition), (2) వ్యవకలనము 

(Subtraction) , (8) గుణళారము (Muluiplcation), 

(శీ) భాగహోరము. (01718101), (క) వర్గము (సరయూ 
ఖై (6) నర్గమూలము (801878 1000), (7) ఘనము 
(Cubs), (8) ఘునమూలము (610% 1000) వీనికి 'వరి 

కచ్చాష్ట్రకము' అని చేరు 

కాన్క రాదార్యుని కాలము నాటికి ప్రై(క్రియలు 

ఛాలుగైనవి అవి నంకలన వ్యవకలన, గుణళార కాగ 

వోఠళములు (శ్రియళలన్నీటికి మూళాధారము నంకఠను 

అంకగణీతఠతను 

న్యనకలనముళే అనియు, తక్కిన (క్రియలు వీటి రూపొంళ 

రము అనియు ఆయనయే స్పష్టవరచినాడు ఆనగా అంక 

గణికమున (శ్రీయల శండే 

థాన్మరుని తరువాక సంకలన్మక్రియ గమనించదగిన 

మార్పులను పొందలేదు బహుశః వాటి హిందువులు గానీ, 

రోమనులుగాని (ప్రస్తుత శతాబ్దిములయందు ఉండి'రేని, 

చెప్క మార్చులను కేసియుండెడి సారేమో | 

వ్యవళలన |క్రియమాత్రము అనేక |(ప్రయోగములప 

గురియైనడి 428 నుండి 46 ను తీసి చేయవలయుననిన 

488 ను 800+100+28 గా మార్చి, తరువాత 

వ్యనకలన [క్రియను ఉవయోగించుట పూర్వుల నులక 

మార్గము మరికొన్ని యుక్తులు హిందువుల అంకెల రాక 

వలన (ఫ్రపిద్ధికి వచ్చినవి మన జమున 18 న కళ్యా 

మున వెలనీన, కోటివూరళ వద్ధతి ఛానిలో నొకటి ఇడి 

గింది నర్వనసూన సమీకరణమువై ఆఛారవడి యున్నది 

a-bma-+(10-5)-10 

ఉదా 12-7212+(10-7)-10=12+3- 10=5 

అంకె 7 క కోటి పూరకళసంఖ్య (Complement num 

be)=10-7 అనుట స్పష్టము వేటి లెక్కలు చేయు 

యంత్రము (Caloulatng maohin6) సందు ఈ కోటి 

పూరక పద్ధతి అర్హ్యమగు ఉపయోగముకు జొందినది 

ఇందులో కోటి పూరళ సంఖ్యను కలిపి, వ్యవళలన మును 

పాధింతురు 
గుణశారమును పాధిందుటలో "పెక్కు మార్గములు 

గలవు మన ప్రొచీన గణిత శ్యాన్రజ్ఞాలు గుణ కారమును 

అవేళ విధములుగాచేసినట్టు క రిసించుచున్నడి భాన్కరు? 

“Dీలానతీ గఢితము' నందు గుణకారమునకు "ఆది 

మార్గములు చెప్పవిడినని వాటిలో (1) ఖండగుణన 

విథానపద్ధతి, (2) విలోను విధానపద్ధతి ఉదాహరించ 

విడుచున్నవి 

(1) శంకగుజన వర్ధతి - 6515 

16 గుణఠమును ఇష్టభాగములు శేయము అగి 

7, 8 అనుకొనుము 

తరువాత 625% 724,375 

625% 8 = 5,000 
+ 6౫15 = 9,375 లము 



ఆంకగణీతము 

(2) బలోత బిధాభచు ఇందు వై లెక్కనే మూడు 
విధములుగా చూవవచ్చును 

(9 625 గుణ్యము 

15 గుణకను 

థం 
3125 
9,375 

(u 1x6 

ఇట్ట లబ్ధమునందలి తప్బొప్పులను కనుగొనుటకు ఒక 

మాకశ్రను చాలశాలము! క్రిందకే మన పూర్వులు ఉర 
'యాగింగెడినారు. నేటి గణికళాన్తుజ్ఞలును దానివే 

వాడుచున్నారు. అది ఎట్లన 

గుణ్యమునందును గుణకమునంరును గల అంశెల 

మొక్రములను, 9 చే భాగించగా లభించు. శేవముల 

ల్ఞమునుగూడ $ చే భాగించిన వచ్చు శేవనును, గుణ్య 

గుణకొముల లజ్ఞములోగల అం3ల మొత్తమును 9 శే 

భాగించగావచ్చు శేచేమును, సమాననుశై నచో లభించిన 

లము ఒప్ప 

ఉదా 625% 1520375 
6+2+5ను 9 శే భాగించిన మిగులు శేషము జాకీ 

145 ౧ ష్ష్ » "6 
కళకీను,, ii గ వ 

మరియు, 9+3+7+5 ,, జర్ 

శెండు నమానములు కావున నచ్చిన లజ్ఞము ఒప 

చేనయోలి (2101 క్రి ౪ 1494) అను గణీళ 
శ్యాన్తుక్లాడు గుణశారమున ఎనిమిది మార్గములు చూసె 
న్ 

వ్యవళలనమును "వెక్కుసారులు ఉపయోగించుటడే 
ఛాగవోరమును సాధించుట మన పు ర్వీకులనుండి సంక 

మించిన పద్ధతి సగయి జేయుట (0406412000), రెట్టిం 

చుట (00004100) మనకు పూర్యీకులనుండి లభించిన 

వర్ధతులే 
వద్తైన ఒక ఛాకిని నున్నచే భాగించినవుతు లబ్ధిము 

ఆనంతనుగు నని భాప్కరుడు స్పష్టముగ వచించియుండుట 
మనము గమనింపదగిన విషయము పొళ్ళాళ్య సిగ్ధాంత 
ముల ప్రకారము, లీజగణిఠ వ్యవవిరములను బట్టియే 

అనగా సమీళరణములకోశే చేయదగిన లెక్కలు, కొన్ని 
అంకగణిత నూత్రముల నహాయముచేత మ్యాక్రమే, 
భాష్కరాణార్యుని లీలావతీ గశితమున, చేసుబడి 
యుండుట, అంకగణితమున నున వూర్వులికుగల |బ్రజ్లను 
'శెలుపును 

నిళ్యళృత్యములయండు అంకగణితమునలె ఉవయాగ 

పడు శాశ్ర్రము వేరోక్కటిలేడు లోక స్యనవారమునకు 

(ప్రతి మానవునకును కొంచెమో, గోవ్సయో ఆంకగణిత 
మవనరము వడ్డీ లెక్కలు, సుండీల నూరళము, 

వినిమయము (డక), ఉన్ముడి వ్యాపారము, లక 
నష్టములు. ఇని విత్యవ్యవనోరములందు ఉపయోగించు 

శెక్కలు కేవలము శా్త్రజ్ఞానమును బట్టియేగాగో 

యుక్తి చేతను, (ప్రపంచజ్లానము మొడలగుజాటినలన చీయ 

దగిన లెక్కలు గూడ గలవు కెటి యు లిక్కల నిచ్చి 

శేయు మనుట |ప్రాశీనులినుండి వచ్చిన యలిచాటు 

లెక్కణ చేయ యంశ్రముబు నూనవుని బుద్ధివలిము 

వలన చేయనలనసిన ఆంకగణిళ (క్రియల నన్నిటిని లెక్కలు 

చేయుయంత్రము నులికముగాచేయుచు ఇచ్చిన అంకెలను 



దళకోట్ల స్థానము వరకును కూడిపెట్టును వ్యవకలనము, 

గుణశారము, ఖాగనోరము, వర్గమూలము "మొదలగు 

(్రియలన్నిటిని మానవుడు చేయగలళాలముకం'ు తక్కువ 

శాలములో చేసియిచ్చును ఈ యంతములనల్ల మానవు 

నిక మానసిక పరిక్రమ తగ్గినదనియే చెప్పవచ్చును 

నం అ 

అంకములు . ఉన్నతమగు ఆంకగణిశము వే అంక 

శూ, శ్రమని నవీనులు నిర్వచింతురు వూర్లనంఖ్యల సంబంధ 

జాంధవ్య శోధనమే అంకళ్యాన్ర మనికూడ విర్వచింవ 

వచ్చును పూర్ణసంఖ్యలు ధన, యిణ సంఖ్యలుగ వచ్చును 

“అంకళా(్త్రమున అతి సుందర సత్యములు కలవు అవి 

విడివిడిగానుండునవిగాళ ఒక చానీకొకటి సన్ని హీతములు” 

అని గౌను అను పొళ్ళాశ్య గణత శాస్త్రజ్ఞుడు. చెప్పిన 

మాటలు వశ్యము 

ఆంకళ్యామ్త్రమును గూర్చి శెలినీకొనుటకు పూర్వము 
సంఖ్యను గురించి చర్చించుట అవసరము పాథారణ 

ముగా 'నంఖ్య' అను వదనము పూర్ణ సంఖ 

భిన్న ములకును, కరణీయాంక ములకును([2210081 num- 
00) వాడవిడుచున్నది అయినను, నంభ్యా నిర్వచనము 

నిగూఢము సంఖ్యను నిర్వచించుటకు పూర్వము సము 

చాయమును (628) నిర్వచింన వలయును శాంటర్ 

శాత్రఖి [ప్రకారము 'నున సహజ జ్ఞానముచే నిర్దుష్ట 

ముగా ప్రశ్యకవరచబడి ఒకే సమూవామున చేర్చజడిన 

గుంపునకు నముచాయనుని వేరు! శెక్ట్రాండు రవెలు 

యొక్క సంఖ్యా నిర్వచనము ఈ విధముగ నున్నది 

“ఒక నముచాయము యొక్కు సంఖ్య, అ సముదాయము 

నకు అనురూపమగు అన్ని సముచాయముల సముదా 

యము ' ఈనిర్వశనమును బ్యాఖ్యానించుట కష్టము దీని 

భావమును ఎనరికివారే |గహింవయకత్నించుట ఉచితము 

అంకశా గ్ర మున సంఖ్యను పూర్ణ నంఖ్య అను అర్థ 

ములో వాడుదురు పూర్ణ సంఖ్యలను ప్రథాన సంఖ్య 

అనియు (1850 aunbers), మ శ్రమ నంఖ్యలనియు 

(Composite మీట). శెండు విధనులుగా కొగింప 

నగును వతి నంఖ్యకు “ఒకట్' అను నంఖ్య శారా 

మగును అందుచే 'జకటి'ఆను సంఖ్యను |వ్రశాన సంఖ్యగా 

చింకురు ఇడిగాక, (టేకి సంభఖ్యయు తనకు కాను కార 

అఆంకముణు 

ఇఅాంకమగును ఈ రెండును గాక, ఇతర కారణాంకము 

లేని సంఖ్యను (ప్రధాన సంఖ్య అందురు. రెండు సంఖ్యల 

“గరిష్ట పామాన్య భాజకము' (6 C F ) ఒకటి అయినచో 

ఆ నంఖ్యలు ఒకదాని కొకటి (దథానము౭ని ఆఅందుము 

ఫర్మా పిద్భాంక మ(Fermar 16011665) ‘P (ప్రధాన 

సంఖ్యయ, వ మరియు ? ఒకదానికి కటి (వ్రభాన సంఖ్య 

నైనచో (1౧౫) ను P నిశ్ళేషముగా భాగిచును ఈ 
నిచ్భాంత ఫలికమును సర్వసమత్వమున (౮090660) ఈ 

(కింది విధమున (వాయవచ్చును 

తగా! -150 (mod P) 

ఇపుడు వర్వ నమళ్వములను గూర్చి కొంత వివరిం 
బడును జోలీ (7104 ౧) అనగా, 2 అను సంఖ్యను, తీఆను 

సంఖ్యను, ౮ అను సంఖ్యచే ఇాగించిన వచ్చుశేషములు 

సమములని అర్థము 

ఫర్మా సిద్దాంత మునట్ ఉదాహరజము $ (కభాననంఖ్య 

గావున ర్, 8 ఒకచాని కొకటి ్రధానములు గాజట్టి, 
$1 1=80m0(nod 5) 

ఇట్లే క్రోం! -|=24w(mod ఏ) 

భర్యాని గొాంతసాధారణీక రణమును (౮2౬4188600) 

ఆయిలరు (1707 = 1783) 1760 లతో ఈక్రింది విధముగా 

(వ్రకటించెను 

“గా గ అను రెండు సంఖ్యలు ఒచాని కొకటి |వఛా 

నము లై నచో nh! le O(mod mi)» 

ఇచట ధీ(?1) అనగా ఈ కంచి చిన్నలియ, శక 

క్రభానములును అగు ఢనాంకముల పంఖ్యయని శరియ 

నగును ప్రధాన సంఖ్యయైన $(P)=P-1 అగును 
ఉదా గోవాడ అయిన $ (m)=4 ఎందుకన 1,5,7,11 

మాత్రమే వై ధర్మమును కలిగియున్నవి అనగా 18 
₹ం'బ చిన్నవియు, 12కు (వ్రఛానములును అగు అంక 

ములు చాలుగు మాశ్రమే శావున, ర్ -1=5-1 
ఆర్ర2కీ ఇది 1వ చే నిళ్ళేననుగా విశాజ్యనునుట 

స్పష్టము 

విల్ప౯ (Wilson 17411798) సిద్ధాంతము ఆంక 

మరొళ ముఖ్యనుగు సీద్ధాంతము జాలిని 

ఈ (కింది విధమున వివరించనచ్చును = 



అంకములు 

“ర వ్రధాననంఖ్య యైన 141x2x3x X(P-) 

అ0(nrd P) ౫ ఈ సీద్ధాంతము యొక్క విలోమను 

(Convert) గూడ నిజమని రుజాపుచేయబడినది ఆనగొ 

(వ్రధాననంఖ్యలను కనుగొనుటకు ఈ విలోనుబద్గాంళ 

ముళనూర్లము దీని నిట్లు నిర్వదింపగలము 
లక వేళ 1+IX2xIX X(P~1)emod P) 

అయినచో P అనునది (ప్రధా నసంఖ్య కావలయును ' 

ఉదా గన? అయిన 1114 2% 00౫44౫45౫6 = 

1+720=721 రీ0ని 7 నిశ్శేషముగా ఇొగించును 

శరణము  ప్రధాననంఖ్య యగుటయే ఇట్టే 6 

(వభాన సంఖ్య శాదు కానన 

LHIX2X3Y 4K Sw 121 ఇది 6 ఫే ఖాగించబడదు 

చిన్నచిన్న సంఖ్యలకు వరీడించుట శేగాని “పెద్ద సంఖ్యకు 

ఈ సిర్ధాంకము  అనునై నదిజాదు ఎందుకన, "ెర్ట 

సంఖ్యల వీకతలజ్ఞము (Factorial) అను కనుగొనుగలో 

భాలి శ్రమయగును 

ఇంతవరకు మనకు శెలిసీక |క్రఛాన సంఖ్యలను గురించి 

కొంత ెలిసికొనుట ఆననరము ఆవి 8, లీల, 7, 

11, 18,17,189 101 , 2867 ,65, 687 

1960 సంవత్సరము. నరకు నునళు తెలిసిన పెద్ద 

[ప్రధాన నంఖ్య [క0ద (శాయఃడినది 170, 141, 

188, 400, 409, 881, 781, 887, 800, 

7152884, 105, 727 
(ప్రణానవంఖ్య లెన్ని గలవు 1 వీటినంభ్య పరిమితమా? 

అనంకమా ? |ప్రేణాన సంఖ్యల సంఖ్య ఆనంతనుని కేరి 

కగా రుజువుచేయగలము 

'వ్రథాన సంఖ్యలను గురించి డిరిప్ లె. 0160014 

1805-1859) Dినరించిననూ త్రము మళొళటి ఇట్టుతన్నది 

“4, రీ లు ఒకదానికొకటి (ప్రధానము లై వచో 24+, 

n= 0, 1, 2, , లో అనంకముగా ప్రధాన సంఖ్యలు 

గలవు" 

ణి చాలవెద్దనంఖ్య యైనవుడు, చానికంప చిన్నవి ఆగు 

(వ్రధానాంఠముల నంఖ్య రమారమి mg ఆగునని 

సొడమార్డ్ (Hadamard), డిల పళిపొన్సికా (Dela Yells 

Poussin) ఆను గణిత శాన్రజ్ఞలు కనుగొనిరి 

వర్గావళిష్ట వర్గానశి స్టేతరిములు {Quadratic residues 

and Quadratic non resducs) పడన సవ సంఖ 

యొక్క వర్గమును ఒళ (ప్రధావాంకముచే భాగించగా 

మిగులు శేనమును ఆ (పభావాంకము యొక్క వళ్లా 

వశిష్టమందురు వ ర్గావశిష్టములు జాని అంశలను వర్గా 

వ ఫ్టైతరములందురు 

కే 2% 3 అను? చే భాగించగా వచ్చు శేషములు 

వరుఎగా 1, 4,2 అప్లే శీ 55, రి లను ? చే భాగించి 

నను వచ్చు శేషములు 2, 4, 1 మాక్రమేయని గమ 

నించుట బులకము ఇదే విధముగా కో 9,10 లను 

7చే భాగించినను వచ్చు శేషము 1, 4,2 అంశలు 

మాత్రమే (నున్నను శేషముగా తరిగణించము) అనగా, 

నవ* సంఖ్యల నర్గములను 7 చే విజించగా మిగులు 

"శీస మవ్చటికని 1, 2, 4 అంశలలో నొకటి మాలీ 

యగును 1, 2, 4 అంకెలను ? యొక్క వర్గావశళిష్టము 

అనీయు మిగిలు 3,5 6 అంశెలను 7 యొక్క 

వర్గావళి ప్టేకరము లనియు "విర్కొందురు 

వర్గావళిస్థ, వర్గావళిష్టేతర లబ్ధి ధర్యములు 
1 రెండు వర్గాన కష్టముల అబ్ధము వ న్లావళిష్ట మగును 

2 వన్గానళి స్టేతరములల్ఞము వన్గావళిష్ట మీయగును 

లి వగ్గావరిష్ట, శళ్గావశి'స్టే కరముల లబ్ధము వగ్గావళి 

స్టీతరమగును 

ఇంతవరోకు వినరించిన ఉచావారణము యొక్క. నాధా 

రణీశరణమును ఇట్లు వినరింపవచ్చును = 

4౫ అను అంకెలు ఓకచాని కొక్కటి |వ్రధాన 

ముళై, ur (mod a) సర్వనమత్వము సరియగునట్లు 

౫ విలునను పూర్షసంఖ్యలలో సొధించగలిగిను ! అను 

అంశె గో అను అంశెయొక్క వర్గావశిష్టనునియు, అటుల 

పొధింఫకాలకున్న ? అను అంకె ౫ యొక్క వళర్గాన 

శిష్టేకరమనియు అందురు "' 

వె నర్వసమక్యమును సాధించగలుగుటట ఆవళ్య 

కము, పమర్థము బననిఇంధన (1500880 and sufficient 
$a) 

eondition) [7 wl(modm) అని రుజుపుచేయజడి 

నది ఇందులో ఛ$(/1) గురుతు మనకు కెలినినదే 4 ఆను 

అంశ భీ(॥1), 2 ల యొక్క గరిర్టపానూన్యభాజకము 



వై ౪౦౩ గ, జేసి (క్రథాననంఖ్య యిన, వలయు నిబం 

m1 

ధన ౯ 2 BI(mModm) గా మారును. ఎందుకన 
$(M)=m - 1 అనీ మనము ముందే గమనిం చిలిమి ఇచట 

d=2 శారణను (11-1),2 ఆంశేల గ పాళా =2 

లెజండర్ సం'కేతము (Legends Symboh) Pes 

సంఖ్య 2 ళం'ు భిన్న మైన ప్రథాననంఖ్యయె, గవ అను 

అంశలు ఒకచానికొకటి ప్రధానములై న, శెజండర్ సం 

శేశము (ఢీ) నీ క్రిందివిధమున వివరించనగును - 
వొ అను అంశె వ యొక్క వళ్గావకిష్టమైన (శ )=| 
నొ అను అంకె P యొక్క నర్గావశిస్టేతకరమయిన 

(3)=-1 
మనము వైన వ్యాఖ్యానించిన ఉచావారణమును 

(అనగా 1,2, 4 అంశలు 7 యొక్క వర్గావళిష్ట 

ములు, 8, 5, 6 అంశలు 7 యొక్క వన్గార శిస్టేరర 

ములు అనుటను) అెజండర్ సం కేతముద్వారా ఈ (క్రింది 

విధమున (వాయనచ్చును 

(Ma(Pm(f)=+1 

(ఫ)=((=($)= -1 
పొధారణముగా నువయోగించు నుఖ్యనూత్రములు 

() G)-(7) (F) 
0) (FH) 1 (కో) 

డ్రి (3) (స్రీ =" 
చై మూకు మాత్రములలో కేసి ప్రధాన నంఖ్య 

(2 శప్ప కక్కిన (వ్రధానాంళము లన్నియు జేసీ 

నంఖ్యలే యగుట గమనింప నగును) 

4 వర్గ పారస్పర్య సిద్ధాంశను (Quadratic Recipro 

aty Law) “9, p" లు వేసి ప్రధాన నంఖ్యలై నచో 

స్తన (కో) 
(్ర(భి ఏక! 

నై నూత్రములిను ఉపయోగించి వదయిన ఒక నంఖ్య 

P అను చేసి ప్రధాన నంఖ్య యొక్క వక్షావళిష్టమో, 

ఇంకములు 

వగ్గావశిస్టేతర మో సులకముగా కనుగొనవచ్చును ఒక 

ఉదాహారణముతో అట్టి పద్ధతిని విశరిళరింతము 

ఉదా 51 అను నంఖ్య 78 ఆను (ప్రధాన నంఖ్య 

యొక్క వన్గావళిష్టనూ 1 వర్గావశి నేరమా 1 

శెజండర్' నంశేతమున ($1) అని (వాసి నిలువ కను 

గొందము. (73- 22)= -22 (204 73) కానన 

(= (్లో 
(1 (అంధుల) (1) అని 15 మాత్రము వాయ 

మున (బ్రాయగలళము పడి వైపునగల మూడు లెజండర్ 

నం కేశముల విలువలు వేరువేరుగా శనుగొందము 

na! 

(a) (a =(-1) 1 ఆశ! ఇచట 'కెండనమాత్రము 

నుపయోగించితిమి 

ళా! 

(ఏ ml atl ఇచట మూడవ 
నూశ్రము ఉపయోగింన బడినది 

ni il 

(9) GMaD=(-7 41 
వర్గ వరస్సర నిరాంతము చూడవలెను 

శావున MDD) 

మరియు a=) మరొళమారు వల్గపారన్ప ర్య 

సిభ్ధాంతమును ఉవయోగించితిమి 

(F)=(7)=-MM=-1 
ఇట్టే (2) =(11) (+1) (-1= -1 
అనగా (-22) 3౪ 51, 78 ప్రథాన సంఖ్య 

యొక్క వర్గావశిస్టేశరము ఆనగా- 

గోల = 22 (m0 73) ని సాధించలేము 

_కాకోని సంకేత (Jacob's symbol) sod 

తము లెజండర్ నం శేకముకంచు సాధారణ ధర్మ సంశే 

తము దీని! వివరించనగును = 

౪న మీశేని చేనివంఖ్య యనుకొనుము వ! అయిన 

(అ=-(₹)=+1| చట న్, లు ఒకచానికొకటి 
|[ద్రథానములు P=PxhXPX XP ఛావచ్చును 



అంకములు 

గి గ లు (పథాన సంఖ్యలు , P ముక్క ప్రధాన 

శరణాంకములు ($= (EAH (క్ల 
ఈ సంకేత వివరణము లెజండర్ సం శేతమునకు భిన్న 

మయినను, ఈ సం కేకమునకుగూడ (1), (2). (8), 

(4) కే వర్తించును 

దీజసంఖ్ర్యా కేకును (Algebras number field) 

కొన్ని ధర్మములు గల సంఖ్యానమూహమును సంఖ్యా 

జత మందురు ఇట్టి నంభ్యా జే త్రములోని ణ్శ్లిల్మి 

4 నంఖ్యలకే tas ద 0ఆను బహుషద 

పమీళరణము 'నేర్చరించినచో, అట్టి నమీక రణము యొక్క. 

మూలమును “ఆ 'కేక్రమువై మీజసంఖ్య"' అందురు 

ఈ లీజనంఖ్య అ జతములోని సంఖ్యలలో నొకటిగా 

ఉండనలనీన బీర్నంథము లేదు. వికరణ్యంళ 'శేశ్రము 

లోని అంకెలలో ౫-20 అను సమీశరణమును నిక్టిం 

చిన, ఇాని మూలను 1/2 విశరణ్యంకము శాదుగదా! 

దీనిక విలోనుముగా (| pe 

ఖీ ఆనుథది 7 అను 'జ(త్ర 
ముసై వీజసం ఖ్య 

మైనో, అ 'కేక్రము 
లోని సంఖ్య జతో నిర్మింప 

బడిన ఒకానొక నమీక్రర 

ఉమునీకొది మూల 

మగును అనినులభ 

ముగా రుఖవు చేయ 

వచ్చును & ట్టి bu 

నంఖ్యల వము చాయను 

కూడ ఒక 'కేక్రనుగును 

శేశ్ర వ్యాసనము 
(Extenson of a field) 

Fay 'శేశ్రమైన, F 

అంక గగ ముగాగల 

మరి యే క్మేకమువైనను 7 యొక్క + శేగ్రవ్యావన స్ట్ 

మందుము 
ఉదా (దితి నంఖ్యా 'శేశ్రమును, విళరణ్యంక 

'శేశముయొక్క, కేగ్ర వ్యాఫవ మే 

$7 వై కీనంఖ్య యగుశో గ=F(్రీ మ 2 $ 
కంటిని అంతర్భాగముగాగల. సూత్మశను 'జేతముగా 

నిర్వచింతును అట్టేచో fF busoyg యగుచో, F(థ) 

యొక్క. వ్రతిమూలమును శ ౫ లీజవంఖ్య యగును 

bీe స్తూర్దాంకములు (తీరం integer) ఒక bu 

సంఖ్య యొక్క సాత్మకము ఐహుపడ సమీకరణమునకు 
వికరణ్యంళ గుణకము లుండినచో అట్టి bu సంఖ్యను 

bీజష్రారంకో మందురు 
రీజపూర్ణాంక నమ వము ఒకనల యము (R108) అగును 

నీ ఎల్ 21 
చిం ఎల్ ఎన్ 

అంగోలా. అన్రిశాశేళమందు ధ్రైర్భతి భాగమున 
ఉన్న పోర్చుగీను వారి వరినడేళము అంగోలా దీనికి ఆ -ర 
మున, కెల్టియళా శాంగోయున్సు తూర్పున ఉర రొడీషి 

యాయును, దఉణమున చై.ర్భతి ఆఫీ భాగమును, 

పశ్చిమమున అట్లాంటిక్ నువోనము[ద్రమును ఎల్లలు 

సాద. 8 సముద్ర శీర 

పొడవ 920 మైళ్ళు దీవి 

మెత్తను వై శాల్యము 

4,80,000 చదరపు 

మైళ్ళ ఈనముడ్ర 

తీరము ఎక్కుర చగు 

ముగా మన్నది ఇందు 

అచ్చటచ్చట ఎట్టి ఇసుళ 

శాకితో కూడిన చిన్న 

గుట్టలును, ఎకెన "పెద్ద 

కొండలును ఉన్నవి 

సము[దతీరవు మైదా 

నము 'జేళములోనికి 80 

మైళ్ల మొగలుళొని 100 

మైళ్ళనరకు చొచ్చుకొని 

యున్నది మధ్య సీళ 

భూమి హెచ్చుతగ్గులుగల ఉపరితలములతో సరాసరి 

5,100 అడుగుల ఎత్తు ఉండును తూర్చున్న ఉత్తరము 

నుండి దజీణము వైవునకు న్యావీంచిన వర్వక శేణులు 

కనిపించును ఈ రాష్ట్రమునందలి అత్యున్నతమైన $ఖ 



రము పేరు లోవిటి దీనిఎత్తు 7,790 అడుగులు 

మధ్యగత మైన పర్వతచంక్షి పుష్కలముగా "ెరిగిన తరు 

గుల్ణుములలో నిండియుండును తూర్పున ఈ వీళభూమి 

శాంగో, జూంెజీల విమ్నళాగములవై పు ఒరిగియున్నది 

దతణమున ఇది చెట్టు చేమలు లేని ఇసుక ఎడారిలో 

కలినీపోవును 

అంగోలా చేళములో వళ్చిను ముఖముగా నమ్ముద 

మునకు "పెక్కు.నదులు [వనహించుచున్నవి ఆవి అన్నియు 

చారినరకు వైనర్యతమండలములో నే జన్మించినవి ఆచ్చటి 

ముఖ్యమైన నదులు శాంగో, క్వాంగో అనునవి లుంగ్వే, 

మంగు అనునవి జాంబెకీనది యొక్క ముఖ్యమైన ఉన 

నదులు అమితమైన వేడిమి, అమితమైన కేదు ఇచ్చట 

గలి శీతోస్ట వరిస్థితులు ఇచ్చటి సామాన్యమైన 4తోన్ల 

వరినూణము 75 ఫొ గా నున్నడి నము(ద్రత్రీరము 

నందలి మైదాన [ప్రచేశముయు యూతోవియనుః నివాన 

మునటు అనుకూలముగా లేవు పీళ్రభూమియందలి శీతోస్త్ర 

(త మిక్కిలి ఆరోగ్యశరముగాను, పుష్టికరయుగాను 

ఉండును అచ్చటి శీతోస్షన్థితి అచ్చటి వ్యాపారవవనముల 

(ప్రభావమునకు తోనగుతుండును వవ్రిల్ నెలలో అచ్చట 

వానలు మెండు ఉగ్రమైన తుపానులుకూడ చేలిరేగును 

ఈ మండలవు ఉత్తరళాగమందు అంతటను దట్టమైన ఉష్ణ 

మండలి అరణ్యములు కలవు దతీణళాగమున చిట్టడవులు 

వ్యాసించియున్నవి ఆచ్చట 'జేక్యులా, కేనచ్దారువు, 

శప, నూకమ్రాను మున్నగు కలపకు సవికివచ్చు చెట్లు 

విరివిగాళలవు మ్యూ'సెంకా యొక్క జెరడును, కోళ్ళను 

పదను చేయుటకు ఎక్కువగా ఉప యోగింతురు 

అంగోలా యందలి ముఖ్యమైన పంటలు ఫర, జొన్న, 

చోళ్ళు, చెరకు, దుంపలు, శాఫీ, పొగాకు, వేరునెనగ 

'మొదలగువవి ఇవిగాక పామ్ ఆయిలు, కొజ్బరి, కోకో 

'మొదలగునవీయు, తీ రుకీరులనండ్డును లభించును ఆంగోలా 

ఈళాన్యశాగమునందు వ|జ్రములు దొరకును ఇచ్చట 

మాంగనము, బొగ్గు, రాగి ఇనుము మొదలగు ఖనిజ 

ములుకూడ దొరకును ఇచ్చట చక్కెర కళ్ళాగారములు 

శలవు వీటియందు రమ్ (౫౫) అమ సౌరాయి, తదితర 

అనుబంధ వర్తువులు కూడ శయారగును ఈ కాష్ట్రము 

యొక్క, అళ్యుదయము అంతయు అడవులకు, తోటలకు 

2 

ఆ౦టార్క్-టీకొ 

సంబంధించిన వస్తువుల ఉత్స శ్రీనె ఆధారపడియుండును 

19050 సంవళ్ళరములో ఇచ్చటిజవాకా 41,25,266 

ఇచ్చట నీవసించు వారిలో "పెక్కుమంది ఇంటూ, న్మీగో 

జాళులవారు దశిణమున అనేక రకముల జాతుల ఆట 

వికులు (బుష్ మెన్) కలరు ఉన్నత [వదేళములందును, 

నము, ద్రత్రీర పు మైచాన పరేశ ములందును పోర్చుగీమువారు 

నివసించుదురు 

అంగోలా యొక్క. ముఖ్యపట్టణము "సియింటుపాల్ 

డిలొయాండా అనునది దీనిని సౌధారణముగ లొయాండా 

అందురు లోయాండానుండి అంబకా, నులాంవే నరకు 

జేయవిడిన క్రైలుమార్గమును శాయల్ |టాన్సు అఫికను 

రై_లుమాళ్గ నుంరురు ఇదిగాక, నముద్రతీరవు ేవ్చలన్సు 

అందలి ఎగుమతులకు వలనీన రస్తువులి నుత్సి క్తి చేయు వర 

గణాలతో, అలేక చిన్న రైలునార్గ్లములు కలువుచున్న వి 

న్రైలుమార్గము యొక్క మొత్తము పొడవు 1,442 మై 
28,108 మైళ్ళ పొడవుళల రహాశారులును, రేళదేశాం 

ఈర విమానమాగ్గములును కలవు 

ఈ డేళమందు యం[శ్రములును, వేత వ్థ్త్రములును 

ముఖ్యమైన దిగుమతులు ఎగుమతులలో ముఖ్యమైనవి 

శాఫీ జొన్న, వజ్రములు, రాగి, శక్కెర, ప్రశ్న, రమ్ 

అను సారాయి, వేరుసెనగ, కొబ్బరి, కోకో, పొగాకు 

మొదలగునవి కెంగో అభాతమునందు బేం'గ్వేలొ అనునది 

గొప్పళేవు వర్తకము విశేషముగా పోర్చుగీసు దేళము 

తోచే జరుగుచుండును 
శని 3 

అంటార్క్-టికొ.- ఆంటార్్క్టి ౯ దఉణభ్రువము 

మీద నున్న ఆరనఖండము డీనిని ఘూడన (ప్రసంచము 

అని ేర్కొనుచున్నారు ఆఅంటార్క్టికు మండలమును 

మొట్టమొదట తరించినవాడు అంగ్లనావికుడు కేమ్సుకుక్ 

(1778) అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్ర) చొసీ పొమరు 

అను వాడును, రష్యానావికుడు కెర్గింగ్ పూసెకా 

ఆనువాడును (1880) అంటార్క్టికాను 'నిపెట్టిరి, 

శ్రీశ 1840 (పాంఠమున అమెరిళాచేకీయు డగు 

విబ్కు అను చాతడు ఈ ఖండమును కరిళోధించెను 

1988 1085 లో జరిగిన లిర్ట్ సంచారము చాల 

ముఖ్యమ యినడి ఈవాటినరకు 'వెక్కుమంది దానిని 



అంటార్క్-టేకౌ 

పూర్తిగా కనుగొని విషయసేకరణకు కయారగు దీనిమందము 500 అ మొదలు 15 00 అడుగులవరకు 

చున్నారు కాని 1,500 మైళ్ళమేర మంచుకట్టిన [ప్రదే ఉండును ఇంకను ఇటువంటి ప్రతిజంధ కాలు ఎన్నోనము గ్ర 

ళముమీద క్రయ అ అ 

ఇము బేసి విన అంట్లార్హినా శిరునని భావించ 
యాలు శెలివీకొ (| గట్టీ మీ 'ఐవిడుళున్నది 

వలపీయయున్నడి ఈ అ | ఓక్కొక్కచోట ఈ 

ఖండను కిదకి? [వశిజంధకము 80 

అజాంశములో | 

క్ 
[ | 57 ర్య మైళ్ళ వరకు ఉండ 

NEE 
TES యు చ 

శ ప్రత క భూఖండము ఉండు 

మనమా! rye 
మ్ 

క 

ల 1000000 | = oy ly | ఖండము ఆెడు 

మంది మానవుల. | Ay Naya sa 

హ్డ sing WN SSN | పేరుతో 
దే 4] వచ్చినది 86" ధడి 

GNSS ty (7 త ' ౧ఫులజాం ప OE వ 
శా! | పదే 0. eee LSC 

అను “చెర్ల రోకపు ఆల చేళరించిభారు 
జం కువ ల పరిక | ఇందులో సర్వత 

మకు ఈ (వచేళము (కక et మేనా § 
చాల అనుకూలముగా ఉండగలదు అంటార్్టికా యుచున్నది 8,000, 10,000, 156,000 అడుగుల 

యొక్క (వ్రశ్యేళత అరి కూళాగాలన్నిటికీ దూరము ఎత్తుగల $ఖరాలు మంచుచే కప్పబడి ఉన్నవి ఎరిబవ్ 

గాను సంబంధము శేనిదిగాను ఉండుటయే కర్". ఖరము చాలొవెద్దడి ఈ కఖరాలు న్యూళీలాండు 

85 ల మధ్య భూమి లేరు లోళులేని సముద్రచు సర్యశాలను పోలియున్నవి శీతోర్లస్థతి చాల వివరీళముగా 

గుండ వ్రయాణముచేసే ఈ ఖండమును బేరనచ్చును ఈ నుండును 17 ఫొ ఉండవచ్చును గాలి ౬ క్తిడిలోకూడ 

ఖండములోకూడ కొన్ని [ప్రదేశములు మంచుళేకుండ మార్పులు ఉండి కదనుగుణముగా ఈ (వదేళములో "వను 
నుండును రడిణధ్రునము 10 వేల అడుగుల ఎత్తున గాలిలీచుచుండును భూమిమీద సచ్చని (ప్రదేశము తక్కువ 

నున్నడి ఇక్కడ మనుష్యులకుకాని, ఇంకువులపళాని, నము[ర్రములో జంకు, వృత వీననము అధికముగా 

తగిన ఆకర్షణ కాని, అవశాళముశాని లేదు. రాన్ అను ఉన్నది ఇక్కడ నీళ్ళు, అనేళతకాల పతులు ఎక్కుగా 

పరిశోధకుడు నీళ్ళలో శేలుచున్న మంచుగడ్డలగుండ వెళ్ళ నున్నవి 80,00,000 పౌండ్ల విలువగల తిమింగిలము 

వళనీ వచ్చినది దీనిని “రాస్ (వతిబంధకము”అని అందురు లన, చేవలను, నీళ్ళను వీకేట వట్టులొనుచున్నారు రాన్ 
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వ్రదేశబి, ఫాక్లాండ్ దీవుల ప్రదేశము ఇందులో నున్న 

ముఖ్యఖాగాలు 

డివి 

అంటువ్యాధులు (ఆయుర్వేదము)... ఒకరినొకరు 

కలిఎటొని తిరుగుటచే ఒకరినుండి మరియొకరికి కలుగు 

వ్యాధులకు “ఆంటు వ్యాధులు” అని లోకమున వ్యవవో 

ళము 'చ్యాధికల చారికో కలిని మెలీని తిరుగుటచే మంచి 

చారి కా వ్యాధులు అంటుకొనును గనుక *అంటుడు 

వ్యాధులు” అనీ సీలువబడుచు అనాటనానాట “డు ' అను 

నతరము లోసించి “అంటుడువ్యాధులు” అమ పదము 

“అంటు వ్యాధులు”గామా త్రమే వాడుక యందు నిలిచినది 

ఈ అంటువ్యాధులకు పంస్క ఎ్రమున “పాం శ్రామిక 

వ్యాధులు” అనీ వాకుక ఇట్లు అంటు వ్యాగులుగా శిప్ప 

ఐడినట్టియు, చెప్పత గినట్టి ము రోగము శెట్టివి! అట్టివ్యాధు 

అంటుళొనుటకు గల శారణము లేమి ? అనుటలో భార 

తీయ ఆరోగ్య తత్వ దర్శశమగు ఆయుగర్వేదమున ప్రాధా 

న్యముగల శ త్రుచికిళ్సా (గ్రంథమందు రాజర్షియగు 

నకును డిట్లు వర్ణించెను 

(నల్లా గాత్ర నంనృర్భా 
న్నిశ్వాసా తృహ భోజనాక్ 

సవా కయ్యాననాచ్చాః పీ 

వ, శ్రుమాల్యాను కేవవాల్ 

కస్టం జ్వర ళృ ళోసళ్ళ 

శేశ్రాథివ్యంఠ వీవ చ 

జావవగ్గికరోగా శృ 

నలశ్రామంతి నరా న్నరమ్ 

మని అ కాశ! 

రోగ[గ్రమ్త లగువారితో అతిగా కలిసియుండుటచేతను, 

వదేవబే రోగుల శరీరమును ముట్టుకొమచుండుట చేశను, 

రోగులతో కలిసి భుజియించుటచేశను, రోగులతో కూడి 

వండుళొనుట చేతను, రోగులకడ కూర్చుండుట చేతను, 

రోగులు కట్టుకొను బట్టలను, రోగులు ధరించిన పూపులను, 

రోగులు వాడి మిగిల్చిన చందనాది అనులేవనములను ఉప 

'యోగించుటచేశను, వ్యాధి గ్రన్తులనుండి ఆరోగ్యనంకు 

లగువారికి అన్యాధులు సంభవించును అట్లు శలుగునట్లుగా 

నిర్దేశంనబడిన వ్యాధు లివి 
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అంటువ్యాధులు (ఆయుర్వేదము) 

1 కష్టము, కి జ్వరము, 8 శయ, 4 శేతరోగ 

ముల్కు $ స్రీ పురుషుల సంయోగమువలన కలుగు 

“బట్టంటు” “కొరుకు! మొరలగు ఇనవేంద్రియి సంబం 

ధము లైన రోగములు 

కది అంటు వ్యాధులకును, అంటువ్యాధులు కలుగుట 

కును గల సామాన్య వివరణము ఏ విషయము నైనను 

అఆయుశ్వేర శాత్త్రుమునందు. మొదలు నం[గవాముగా 

చెప్పి తిరిగి డానీవి మిక్కిలి విపులముగను, శేలికగను, 

నివ్పంకయముగను, అర్థమగునట్టుచెప్పట సం|ప్రరాయ మై 

యున్నది ఇందువలన రోగములను నిర్ణయంచుట 

యందును చికిళ్స చేయుటయందును నులథత యేర్చడుట 

జరుగును 

ఇట్టాకరినుండి మరి యొకరికి సంక్రమించునట్లు చెప్ప 

బడిక యీ యదు విధములగు 'వ్యాధులును, ఈ వ్యాధులు 

కలుగుటకు శారణములుగా చెన్బబడిర తొమ్మిది విధము 

లగు మార్గములును, సవిమర్శనముగ, నూజ్మూరిమాత్మ 

ములుగొ విథజింపబడి రోగములును, శారణములును, 

వీరువేర 30డువందలతొమ్మిది మాళ్గములు కలవిగ వరి 

కల్పన చేయబడినవి ఈ సరికల్పనకంకకును నార పీ త్ల 

కఫముణను |త్రిదోనములును, త్య(గకమాంసాదు అను, 

న _ప్పధాకువులును ఆ ధారముగ చేయబడును వక్త ధాతువు 

అలో అంకాంళకల్పనయందు రనమును విడిచి శర్శమును 

(గహింపవలనీ యుండుట కాన నిర్టేక్యము ఇవిగాక 

యీ విథజనయందు చేర్చతగిన మరికొన్ని అంటువ్యాధులు 

*జనపడోద్ధ్వంపళనులు” అను చేర నాలుగు 'శెగలుగను, 

వదునూడు విశాగములుగను (బ్రవ్మార్షి యగు చరకుని 

మశ్రమును అనుసరించి వ్రత్యేకముగ కలవు (మనుష్యులు 

నివుంచువళ్లేలు పట్టణము పాడగునట్టుచేయు రోగము 

లకు జనపడోద్ధ్యంసళ ముళని వాడుక ) చరకుని నకమున 

ఫ్ర శ్యేశింపబడీన నాలుగు విధములిగు ఈ వ్యాధులు 

శలుగుటకును గలళారణము గాలియు, నీరును దూవీతయు 

అగుట నకల జీవ జీవం జీవనము లగు జల వాంఘువులు 

దూషితము అగుటకు |ప్రజలయండు అధగ్భన _రృనమును, 

ప్రథక్వస్థాయియందుగల (దళారోగ్యళాఖాధి కారుల అధి 

శాళ దుర్వినియోగ న ర్రనమును కారణములు ఈ ఇన 

వదోర్థ్యంనకములగు వడుమూడురోగములను వైసంఖ్య 



అంటువ్యాధులు (ఆయుర్వేదము) 

యందు చేర్చిన మొత్తము అంటువ్యాధులు రెండువందల 
యిపునడిగెండుగా లెక్కకు శేలును ఈ వ్యాధుల 

యొక్కయు శారణములయుక్క యు వినరము లిట్లు 

'శెలియనగును 

మొద లీ యంటువ్యాధులు కలుగుటకు చెప్పకడిన 

శారణములు తొమ్మిదియు, వదువెనిమిడి భాగములుగా 

విభజించబడును ఆలీనర మీవిధముగ తెకీయగలదు 

(1) బ్రనల్లతము విశేషముగ కలినియుండుట ఈళలినీ 

యుండుట యనునది మూడువిధములు 

1 శాగిలించుకొనుట 

2 మిభునధర్మ్శమున రమించుట 

శ (్రీడించుట (ననవివోరము, ఆటలాడుట, 

అల క్రీడ ) (|పసళ్లమాలింగన రతిజల ్రీడాదీని ) 
స్మరదీవవము, (వ! సు 12 

(2) గాశ్రతంన్భర్భ్నము. వదేవదే శరీరమును కాకు 

శుండుట ఇడి మూడునిధనులు 

1 ముద్దులాడుట 

శీ జళరిసొకరు కలిసికొని తిరుగులాడుట 

8 మాటిమాటికీ రహీస్యావయన ములను ముట్టు 

కొనుచుండుట దీనివలన ర క్షమునందు ఉష్ణ 

శయ్య, కుక కోణము అలయందు క్లేజనతళయు, 

కనవయవము౭యందు ఉ|దేకతయుకలుగును 

(8) ఉ్యొనము లోగినోటితో విడుచుగాలిని పీల్చుట 
(నిశ్వానమనగా పనివరిన (శ్రమచెందిగాని, లేళ 

చ్యాధినలన అలనటచెందిగాని వోటి వెంట విడుచు 

ఇ్వానమునకు "వేరు ) 

(8) శనలోజునోయు. కలిని భుజించుట, ఇది నాలుగు 
విధములు 

1 తోగితోళలినీ ఒకేపాతయందు థుజించుట 

8 రోగి లినివిగిచినలనోరనమును శుకియించుట 

8 కోగిచేపెట్టలడిన ఆవోరమును కుజియించుట 

4 రోగితో నరనేన వంక్తియందు భుజించుట 

(ర) తలళొన్యు ఒశేవడక నుపయోగించుట ఇడి 

"కండు విధములు 

1 రోగి నండుళొనుచున్న వక్కయందు వండు 
కొనుట 

కీ రోగితో కలిసి వండుకొనుట 

(8) నవోననము ఒకే వేదిక నుపయాగించుట, ఇడి 

శెండువిధములు 

1 రోగి కూర్చుండుట కుపయోగింవవడుచున్న 

పీట చావ, అరుగు వీటిశై కూర్చుండుట 

వీ రోగితోకలివీ శేయాననమున కూర్చుండుట 

(7) ళద్రమ రోగి ఉపయోగించిన బట్టలను అళ్లే 

ఉపయోగించుట 

(8) వాజ్దుతు లోగిధరించిన పూవులను, నూలలను, 

ధరియించుట 

(ర) అనుళేతనము. రోగి ఉపయోగింవగా మిగిలిన 

గంధము, సున్నిపిండి మొదలగు మైపూతలను 

వాడుక చేయుట 

ఈ పదునెనిమిది శారణములను ఆ ధారముగాచేనికొని 

శరీరమున గల వాతపిత్తళఫము లనబడు |క్రిదోషముల. 

ఎగుడు దిగుడుతై వెడ(శ్రోవలను ఇట్టి, అనులోమవిలోవ. 

గళులచే (అనులోమగకి-చాశా'దిదోషము లొక దానియం 
దొళట్ కరీసి లీనమై వుష్టీనొందించుకొనుచు తిరుగుట 

విలోమగతి_ఒకచానినొక టి రెచ్చగొట్టి ఉన్నార్గగాముతై 

సంబంధము కేక చరించుట దోషనులకు అనులోమగళఃి 

యనునది ఆరోగ్యమునకు శారణము విలోమగతి యను 

నది అవారోగ్యమునకు కారణము) త్య(గ్రక్తమాంన 

మేదోస్థమజ్ఞాకు[ కము అను సవ్త్రధాతువులను భెడగొట్టి 

శెండు వందల తొమ్మిది గతులు గలవిగా అంటురోగముల 

న్యా ప్తీకి వావాళము లగును నీటి విభజన మీట్లు గలదు 

దీనికి అంశాంళక్షల్బన మని "పేరు 

ధాతువికల్పము 

1 కేవల వాళాంచర్జనిళములు 105 

8 కేవల పిళ్తాంతర్ణనితములు 40 

8 శేవల కఫాంతర్జనిశములు 20 

4 స ప్ర భాతపరిణామాంకర్ణనితములు 48 

5 డేళభేళాంతర్జనితములు _! 

మొత్తము 100 
వ్యాధివికల్బము 

1 కుర్టుములు 18 



మహాకుష్థములు 7 | 18 
తుద్రకున్ఫములు 1l 

& జ్వరములు రి 

శ చయలు 20 

4 శేత వ్యాధులు 98 

ర్ జొ వనర్లిక్ల ములు 1 

మొత్తము 209 

ఈ సంఖ్యయందుగల జావనర్లికరోగముల వివరము 
కొంతనిపులముగ 'తెలికొనవలసి యున్నది (స్త్రీపురుష 

నంనర్గములనలన కలుగు సంకానమార్గిక ముఠలగు వ్యాధు 

లకు జాపసర్గికము లని శా న్ర్రవరికాషయండు వాడుక 

ఇవి సుఖసంకటము లని కెలుగువాట|ప్రసీద్ధములు కొరుకు, 

సవాయి, (శ్వవాయుననువది ననాయిగామారి యూనాడు 

వాడుక కలిగినది ఈవ్యాధి కుక్కల నంసర్గత వలన 

వ్యాప్తికి వచ్చినది దీన ఈ'పేరు కలిగినది ) లిట్టంటు అను 

నవి ఇవియే ఈకులమునందు ఆ నేక భేదములతో చిలవలు 

పలనలుగొ (ఫ్రశీపోవు న్యభావముగల వ్యాధులు నావా 

చానురూషళకేదములతో బహుముఖములుగ గలవు ఇడి 

వరకు అరునదియేడుగా రెవ్పలడిన యీ వ్యాధుల సరి 

కల్పన మిట్టు చికి ళ్చాసాకర్యమున కై చేయనై నది 

కొపనర్గిక వ్యాధులు 
శుకదోసము వలన కలుగునవి 

రజోడోషమువలన కలుగునవి 

యోనీవ్యావక్తులవలన కలుగునవి 

అయోనినంవర్కుమువలన (నోరు, గుదము, 

వాన్తము, మంచము) కలుగు వ్యాధులు 

విజాశియోని (ఆవు, గేదె, గుజ్జము, గాడిద, మేళ, 

కుక్క) నంవర్కుము వలన కలుగువ్యాధులు 

దుష్టయోని నంనర్కమువలన కలుగు 

వ్యాధులు 

1 8 

2 8 

8 20 

4 

క్ 

81 

మొళ్తనము 67 

సొాఛారణముగ నీ యంటువ్యాభులన్నియు భయంకర 

ఫరిణతి చెందునవియే ఇవి యన్నియు విరూవంకరణము 

లును, కాభాళరములును, కాలాంకర[ప్రాణవాగము 

లును, వంళతయకరములును అయియున్నవి అనగా 

ఈ వ్యాధులు తను శాశ్రయ మొనంగిన్షవారిని విడువక 

అంటువ్యాధుద (ఆయుర్వేదము) 

ఆ జీవితమును కాధించుచు కొన్ని తరములనరకును వారి 

కుటుంబములయందు నిలిచి అల్బాయుష్కము, దుర్భ 

లేం డ్రియము, అన్న రోగపీడీతము విరూపము, కురూవ 

లును ఆగు సంకానమును కలిగించుచు తుదకు వంక 

నిర్మూలన మొనరించి యంకరించును శావుననే కుక 

మును కెడగొట్టుకొనళా దని ఆయ; శ్వేదమున హితము 

ఉవదేశింపవిడి యున్నది 

“న వా నంజాయశే గర్భః పతలి |ప్రస్రవ ర్యపి 

కకం భా దుష్టం సాపత్యం నచారం శారశే నరం" 

“గర్భమే కాకపోవచ్చును గర్భము నిలిచినచో [ప్రావ 

మగుటగాని లేళ పిండము జారిపోవుటగాని నంభవించును 

అందువలన చెడునడతలచే శుక్రము శెడగొట్టుక నిన పురు 

ముడు స్వయముగ రోగపీడిళు డగుటయేకాక భార్యను 

నంశానమునుగూడ నచారోగపీడికులనుగా చేయును”! 

అని శారతీయఆరోగ్యళాన్ర్రము సిద్ధాంకముగూడడే నెను 

ఇండదుకనియే ఊవవషంం యోగములండు నయను, 

శాలము, ఆవోరము, వంశకు్ధి (ఇచట వంళళుర్ధి యనగ 

విచాహమునకుముందు వధూవరుల కుటుంబములయందు 

శల్లివచ మున అయిదుత ఓ ములనుండియు కండి పక్షమున 

అయిదు తరములనుండియు వవిధమగు చెడువ్యాధులును 

లేపండునట్టు చూచు కొనవలయుననుట ఇట్లయిన మాతృ 

పిళృవత ములు కలిసి దళవురుసాంతరనులగును ఇది నంళ 

శుద్ధియనబడును సివానా నిర్ణయము నందు నును, 

వామదేవ "గౌతమ, విష అగస్త్య, సులప్త్యాదులగు 

వదునెనమండుగురు ఈ సిద్ధాంతమును జేరి ఈ నిన 

యములను శౌనక సూశ్రములందును నృన్ంవాపారిజాత 

(పయోగమునందును శూడనగును) మొదంగు విధి 

నిషేధము లశేకములు చెప్పి నీరోగము, వీర్యవంకము, 

శేజోవంతము, మేఛావంకమును ఆగు సత్సంళానముతో 

విళుద్ధమగు కాకిని నిర్మించుట క్రై భారతధర్శరణాధికారు 

లగు పరిపాలకులు మంచి కట్టుదిట్టములు చేసిరి మచ్చున 

+ వ్రమాణములు చూడనగును 

్రీనంజం భే దశైశానీ 

నుకరాం సరివర్జ యేళ్ 

హీన[క్రియం నిష్పురునం 

విళ్ళందో శోనుళా రృనం 



అంటువ్యాధకు (ఆయర్వదమ) 

తయామయా వ్యపస్మారి 

శతి కుస్టి కుళాని చ 

శకుర్దళకులా నీమా 

న్యపి వావ్యోని నిర్జిశేడ్ 

అక్యుచ్చళ మకి(వాన్వం 

ఆతివడ్డం చ వర్ణయేక్ 

పీవాంగ మశిరిక్తాంగ 

మామయాని కులాని చ 

సదా కానుకులం వర్జ్యం 

తోమళానాం చ యత్కులం 

అసస్మారకులం య చ్చ 

పాండురోగకులం భ వేశ్ 

“కులానురూపొః (ప్రజాః వంభవంఏలి నోరీతవచనార్ 
హీళ్యశియం. పీహిత[క్రియారహికం నిష్బురుషం, స్త్రీ 

మాత్రసరి శేషం ,నిళ్ళందః,విజ్యాహినం, రోమళం, సళ్వాన 

యనసంరూఢరోనుళం, ఆర్భనమ్, అర్భోరోగపీడితం” అని 

భర్మనిర్ణయాధి కారియగు యముడుకూడ ఇళ్లే చెప్పెను 

ఇట్టి (ప్రమాదథరిశము లగు కొన్ని వ్యాధులుగ్గల సడ 

షులికు మరణదండన సయితము విధించి కుద కీ 

యొక్క వ్యా స్తీ చేశమునం దరికట్టనలసీనదిగా (ప్రభుత్వ 
యయందు దండభాధిశారముగా శాసించీరి ఈ అంటు 

వ్యాధులను గురించి యింకవరకు జరిగిన చర్చ యంతయు 

మశుతుని మతము ననుసరించి చేయఖడినది 

ఇక (ఇత్ రి యగు చరకునిమత ము నమనరించి అంటు 

వ్యాధులుగా, జనసదోడ్ధ శ్రనకములుగా చాడుకకలిగి 

శవ వేదనాళ్ళుకములున, సద్యః |ప్రాణభరములునగు 

విషూచి, సుకూచి, వినర్సి, విస్ఫోటము లను వాలుగు విధ 

ములగు వ్యాధులను అంశాంళకల్పననున నదుమూడు 

శేదనులుగా విస్తరింరి సద్యః ఫల్యప్రదములగు చికిళ్ళా 

నహితముగ తెలియచేయలడును ఆ కల్చ్పనవిధ మీది 

1 ఫట ఇది ఒకేవిధముకలదు [త్రిడదోపజనితము 

(కలరా యని చాడుకయందు (సరి కలదు) 

2 వుఖాబి: ఇది రెండు విధములు 

(1) శీళల ఇది మంద్రకఫము, ఉణచాతముగల 
వీత్రాధిక్యశచే ఆవించును శరీరము నిండుగా 
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ఎజ్జని సన్నని పొక్కులు కలుగును దీనికి 

వేపపూత, ఆటలమ్మ, చిన్నమ్మువారు అని 

'ెలుగునాట వాడుక కలదు 

(2) మవాశీకల ఇది &ణవీత్తము, కఫోల్బణము 

గల వాశాధిక్యకచే జనించును శ్రీవ వేదనా 

శకము, 'వేనగలవలె లొబ్బలు చెద్దవీగా 

శేచును సద్యః పొణవారముగాగాని, విరూప 

కురూపములను కలుగ జేయునరిగా గాని 

పరిణమించును దీనిని "పద్దమ్మవారందురు 

కి బీనర్బోు ప్రొకి వ్యాపించు స్వభానము కలది 

బరి? యని ఛాడుక నునో తీవ వేదనలు 

కలిగించును ష్థానభేడ ములచే సర్యః (ప్రాణ 

వారము ఇది వడునిధములు-- 

(1) కాలవిసర్పము “శేవల చాత జనితము చంకలు, 

కణతలు, గజ్జలు, రొమ్ము, వీఫ్టు మోాచేరి 

మడతలు, వీటియందు పళ్ళీకలవ'లె శాలినట్లు 

చిన్న చీన్న బొబ్బలు లేచును రనీ శారుటయు, 

లేకుండుటయు కలుగును 

(2) ర్నక్తవినచర్చము వై వాతజమువలెనే తక్కిన 

అతణములు కలిగి బొబ్బలు ఎరువురంగు 

కలిగియుండును 

(3) జలవిసర్నము శేనల శఫజనిళము వాత 

నిత్లజములవనలెబే తక్కిన లశణములు కలిగి, 

భొబ్బలు 'కెలుపుగను, నీరు నిండియున్న ట్టు 

నిగారింపుగను కనుపడుచుండును ఇందలి 

రసీయు శేలిళగా నీరునలే నుండును 

(4) విషవిసర్పము [తిడోనణనిత ము వెలతణము 

అన్నియు నుండును కందిన కంచురుగు 

కలిగియుండు బొబ్బలు కలుగును 
(ర) ఆగ్నివినర్పము వాతపిత్తజము అడణ 

ములు వూర్యో క్షములే బొబ్బలు మీక్కిలి 

మంటలు కలిగియుండును 

(8) గ్రంధివిసర్పము వాతకఫజనితము సంధులి 

యందు మాత్రమే [గ్రంథులు కలుగును నును 

ష్యుని ధమువువలె ముందునకు నంచి వేయును 



(1) కర్ణమవినర్పమ కఫపిత్రజనితము నోటి 

యందును అంగుటినుండి గొంతునందును కలు 

గును దినిని "డి స్తీరియా" యని పాళ్ళాత్యు 

అనిరి ఇది గొంతునుండి "పెద్ద శీగుద్వారా 

వృాదయము, ఆరూశయమువరకు వాసం 

శుటయు వ్రశ్యేళముగ ఆమాళయమునంచే 

జనించి గొంతు మూసీకొనిపోవుటయు, ఆమా 

శయముకందును, గొంశునందును శవ వేదన 

కలిగించుటయు గలదు మవో భయంకర 

మగు వ్యాధి 

4 బిస్ఫోటచు ఇది మూడు విధములు 

(0) కాలస్ఫోటను వాతో త్రరముగా కలది శరీర 

మంతయు వేదనాళ్ళకముగ ఉసిరిక కాయల 

వలె చెడ్డ బొబ్బలు లేచును 

(2) గళస్ఫోటము చాతకఫోర్భవము చైలితణ 

ములు కలిగి కంఠమునందు మామే బా 

(ప్రదేశమున కలుగును 

(8) విషస్ఫోటను (త్రిదోవజనిశము వీపునందును, 

వతస్థలమునందునుకలుగును దుక్చికల్సితము 

ఇట్లీ మొక్తము 18 

పూక్యో క్రములు 209 

ఉథయము వీకరాళిగా |ఢ్రువాంకము En 

ఇట్లు రెంకునందల ఇరవై. రెండుగా పరిగణవకు శేలిన 

ఈ అంటు వ్యాధులలో శండునందలతొమ్మిది వ్యాధులు 

తీవ చేద నాత్ళక ములుగాని, నద్యః |పాణహరములుగాని 

శావ్లు కవి కెలియనిజాధలను కలిగించుచు శాలాంతర 

ప్రాణహారణములుగా నుండును జనవదోద్ధ్యంనక ములిగు 

వదుమూడు వ్యాధులును అకుచికిళ్ళానళ్యకత కలవి, శీవ 

చేద నాశ్శక ములును, సడ్యఃపాణవారణములును అయి 

యున్నవి ఈచవ్యాధులకు “తుగ్రవ్యాధు'లనియు వాడుక 

ఇందోక “నుళూచికము" తప్ప మిగిలిన “విస్ఫోట, 
విషూరి, విసర్బములు” మవోక్వరిశముగ [ప్రాణములు 

శీయును “మళూదికము'' కొలది దినములు భాధించి 

చంపుటగాని, మనుజుని పొంద ర్యహీనునిగా కేయుటగాని, 
శేయి, శాలు, కన్ను, ముక్కు, శెని మొదలగు ఆవయన 

ములయం చేజేని చెడగొట్టుటగాని చేసి విడుచును 
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అంటువ్యాధులు (ఆయుర్వేరము) 

మిగిలిన విహ్ఫోట, విసర్పములు చాల్నుగైదు దినముల 

మండి ఒకవారమునరకు మనుష్యుని చంపుటకు గడు 

విచ్చును “విషూచి” మాత్ర మీచ ంపుటయందు నిర్వాశిణ్య 

ముగ కొన్నిగంటలకన్న ఎష్టవశాల మవళాళమీయదు 

భయంకర ములగు ఈ వ్యాధుతినిచానచి$క్సలన్ని యుచర క 

సుశ్రుత, వాగృట, బృందమాధవ, మాధవనిదాన, ఐననరా 

జీయ, యోగరళ్న్చాకరములందును, రై. వవ్యపాశ్రయ 

చికిళ్సాధారముగ కర్మవిపాక మునందును చూడనగును 

జనవదోద్ధ్వంనళములగు ఈ వ్యాధులు పుష్యమౌసాం 

తము నరకుగల వర్చాళరద్ధేమంత శాలములయందు కరుచు 

కలుగుచుండుటయు,  |ప్రతివ ల్లెపట్టులను, విశేషముగా 

పట్టణములను, సంగుతనమరమునలె అల్లికల్లోరముగ 

శేయుటయు జరుగుచుండును ఫాల్లున చైత్రము లాదిగా 

గల శిశిర వసంత (గీన్మములందు విషూచి మవోశయంకర 

ముగ వ్యాపించి శాండన నూడుచుండును ఖఘ్రముగ 

ఐలమగు చికిత్స లభించనిశో ఈ విషూచి నూటికి నూర్లు 

రను చంవియే తీరును 

ఛా వేయు శీభవదోద్ధ్యంనక ములగు వ్యాధులు దేవతా 

మవాత్వము కారణముగా కలుగు నేని చేవీశంత్రముల 

యందు వర్ణించిరి 

జేవీభాగనళ, (కివుశానిర్లా. న్దశేఖర, బిన్గులతణను 

లిందుకు (ప్రమాణము అంగీ వ్యాధులకు (గామడేవణా 

శాధనము, ఇంకుబవి, జపలోమాదికములు, శాంతీ 

శరములుగా ఇెప్పజిడినవి కొలుపులినియు, జొతర౭నియు 

ఈ విశ్వానమున జనబావుళ్యమునం దీనాడును వాడు 

కగ జరువబడుచువే యున్నవి ఆందురేత వ్యాధులు 'జేళ 

'వ్యాస్తములు గాకుండుటయు, శాంకిదెందుచుండుటయు 

చూడబడుచున్నడి సత్య మేద్రైనను శేవళా రాధనమును, 

ఈ జవపోమారి ఇాంకికర్శముల నాచరించుటయు 

ఆయుర్వేద నుంగీకరించినది ఇందు ఛరక(వమాణ మీట్లు 

కఅదు విమానష్థానమ్ము శివ అధ్యాయము, పదు 

మూడవ ల్లోకమునుండి 214 క్లోకమువరకునుగళ అఖి 

(పాయమిచట నూచింపబడినది [వమూణమునుశాంతించు 

చారు మూళలమును చూడనగును ఆ అఫపాయమిడి 

విళ్ళతిచెందిన వాయ్యు ఇల, కేళి ₹ాలములు స్వభావ 

ముగ ఒకోదానీకం'ఖు నొకటి ఐల మైనలిగా నుండును గాలి 



అంటువ్యాధులు (ఆయుర్వేదము) 

కన్న జలము జలముకన్న దేశము, చేశముకన్న కాలము 

ఎక్కువ శక్రిమంతము లని నిశ్చృయింపలడినది గాలి, నీళ్లు, 
'చేశము, శాలము, దూవీతమైన యవుడు అందుకు 

తగిన యాసధములను జాగ త్తదేని వాడుళొనిన యెడల 

అందు కనుఖంధము లగు చ్యాధులు పోక చేరవు సోకీనను 

భొధింప చేరవు 

ఇడియుగాళ ఉపద్రవళరములగు అట్టి వ్యాధులు సంభ 

వించు ససుయములందు సశ్యము, భూశదయ, క్యాగము 

బలి, చేనశారాధనము, మంచినడవడిక (శుచిత్వము) 
ఇతరులకు మేలుబేయుట పుణ్యః ర్మలనుళే యుట, (అహా 

చర్యనియతి, (అ్రన్మాణ్యులు, జికేందియులు నగు మవా 

శ్రులయొ క ధర్మబోధవలను వినుట జ్ఞానవయోవృద్ధులను 
సేంంచుటచే భార్జికమైన నడవడికయు, సాత్వికమైన 

మనఃప్రవృ తియ అలవడినవారితో కలిపియుండుట 

అయుష్యరమణకు చికిత్సగా చెస్పజడియున్నది 

ఈ వ్యాధులనుండి రమీంనబడుటకు కీ(మ్రఫల(వదములు 
సకల జపోవయోగనులు నగు ఒకటి, రెండు, మూడు 

యాగము లిట ఉదావారించబడును అందు 'విషూది 

యం డీయోగము చాడుళొననలయొను, 

ప్రొణక్రదనటి 

1 జాలింతకోలు కు 8 

| మృస్హాళు శృంగి శు! 

శి ఇంగిలీకము శు! 

శీ రననిందూరము తు 1 

కల్పన ఈ ద్రవ్యములు కుద్ధి అక్క లలేకయే 

ఒక్కచో కలిపి, కల్వమున జాగా మంచినీటితో నూరి, గురి 

గింజలంత మొ(్రలులేని యుంచుకొవవతయును 

(వ్రయోగవిధి = ఒకనూ తను ఇచ్చి, ఒక గిద్దెడు వురి 

చళ్లిమ శాగించవలయును ఇట్లు జరారు గంటల కొక 

వళ్యాయము 'వ్యాఢిశ్రార్రిగా నిలిదీపోవువరకు ఒకొక్క 

మూతను ఇచ్చి తగినట్లు చల్లి (శాగించుచుండ వలయును 

విషాచి(కలరా) దీనివలన నిలిచిపోయి రోగి వాగువడును 

ఓక వేళ వ్యాధి ఉద్ధృతముగా కున్నయెడల వ్యాధి 

నిలచి వెమ్మదించునరకు గంట కొక మాత్ర ఇచ్చుచు, 

చాలుగైదు తుఠములు సుమారు మజ్జిగ ్ రాగించుచుండ 

వలయును ఇది వ్యర్థముశాని బావభము ఈ వ్యాధ 

చుట్టుప్రక్కల వ్యాపీంచియున్న పుడు ఈదిగువ యోగ 

మును సేవించినచో విషూచి చారిదరికి చేరదు 

యోగము 

1 పాలు తు 10 

వ్ నీళ్లు తుల్ 

శి నల్లని జీడిగింజ 1 

జీడిగింజను క విరించి పాలలో వేసి నీళ్ళు ఇగురువరకు 

నన్నని మంటవై శాచి ఆ పాలలోని జీడిగింజను తీం చేసి 

పొలకు తగినట్లు పంచడార కలివి, ఉదయము పరగడుపు 

నవే |శాగనలయును 

కది ఒక మనుష్యునకు శానరిఎన [ప్రమాణము ఇటీ 

శాచినపాలు పిల్లల వయసునుబట్టి ఒక తులమునుండీ 

హెచ్చించుచు, తగ్గించుచు (త్రాగించవలియును ఇది ఒకే 

రోజు తీనికొనిన చాలును ఆ శారున శా వ్యాధి తగులదు 

అనగా ఆరుమాసముల కీ యొషధలలము శరీరమున 

నిలిచియుండి యీ వ్యాధిని దరికి జేరనీయడు. ఇందుకు 

పథ్యషాన నియమములు అనుసరింప పనిలేదు 

మకూచి విసర్చి, విస్ఫోటములవిషయములో వైపు 

ణ్యముగల_ చికిళ్సకులు 'వెంటనంటి చికిత్స నీయవలని 

యుండును ఈ వ్యాధు లన్నియు అసలు జాధింవకుండు 

నట్లు ఎవరికివారు నసంశారంభమగు డై శ్రమాసమునందు 

గాని, వై శాఖ మానేమునందుగాని (దేశి సంవత్సరము 

ఈ దిగువ కల్పమును చేవించుచుండవలయును ఆ సంధ 

శ్నరమంకయ్సు, ఎట్టి దుష్ట 'వ్యాధులును వారినీ జాధీంప 

జోలవు 

నిందికల్బను 

1 చేవ ఈనెలు 
8 dors 

8 వటిక జెల్లపుపొడి 

(దీనిని కలకండ, మి, 

వాబోతు అని చాడుడురు) కు 6 
కల్పన వేన యీవెలు పచ్చివి రోటిలో గాని, కల్వ 

కులో గాని జాగా దంది తగినట్టుగా నీళ్ళులోసి తేటగా 

నీళ్ళు సిండుకొనవలయును నడియజోసికొనవలయ.ను 

ఈ కల్కము 64 కులాలకన్న ఎక్కున ఉండరాదు 

జీలకర వేయించి పొడుము శేయవలయును. ఇచట 

ఖే 
1 Eas 



మామూలుగా వంటలయందు ఉపయోగించు జీలక।రకే 

ఉనయోగించవలయును జీలకర్ర చూర్లమున్సు సటిక 

బెల్లపు పొడియు, ఈ కల్కమునందు కలిపి (డ్రాగవలి 

యును ఇది ఉదయము పరగడుపునే సేవించవలనీ 

యున్నది ఇట్లు మూడు రిననములు, మూడు ఉదయ 

శాలములయందు (శాగవలయును 

'సేననవిధి ఈ కత్కము (త్రాగిన వెంటనే దిగువ 

చెప్పలడిన విధివ్రశారము నిద్ధము శేయజడిన “నీరాను 

అయి.దునుండి సదునైదు తులముల వరకు తినవలయును 

ఆ దినమంతయు ఉన్న, కారము, పులువుగల పదార్థము 

లను కినరాదు పాలు, పంచచారలతోగాని, తియ్యని 

చళ్ళితోగాని వరియన్నము భుజింననచ్చును 'వెనమువై 

వేని, సండునివ్చల్నవై కాల్చిన గోధుమ రొ్టెలను ఈ 

“వళాతోగాని పాలు వంచదారలతోగాని యశేచ్ళగా 

తృప్తియగువరకు భుజించవచ్చును మధుర వడార్థమే 

యెక్కువగా శీసికొనుట మంచిది ఈ జామధ'నేవా శాల 

మున అవోరనవిధి యిళ్లే యుండవలయును నాలుగవ 

దినము మొదలు పులుపు, ఉప్ప, శారములను కొంచెము 

కొంచెముగా 'వాడుళొనుచు నేయి, షాలు, పంచచార 

లను తృప్తిగా కీసికొనుచు ఏడు దిననముల వరకు 
శ్రమాఖివృద్ధితో ఈ విధి ననుసరించవలయును 

తడు దిననముల విన్ముట "న్వేచ్భావోర వినోరములతో 

మెలగవచ్చును ఆ వడు దిననములయందును వులువు 

ఎంత తక్కువగ వాడిన ఆంత మంచిది అట్లీ కొవధ సేన 

వలన ఆ సంవత్సర మంకయు ఎట్టి థయంకరమేన వ్యాధు 

లునుదరిజేరవు మరియొళవిశేనము ఈ కానధపేవనము 

వలన ళరీరమునగల జౌననర్గిళ రోగములన్నియు పోవును 

బలము, వర్చమ్స కలుగును ఆరోగ్యము సరిగానుండును 

శుక్రరజో దోషములు పోయి నంకానము కలుగును 

గర్భిణీ (స్రీలకు మూడననూనమునందును, వడవమాసము 

నందును ఇచ్చు ఆచారము గలడు దీనివలన సంకానమున 

శెట్టి మేహావ్యాధులును కలుగవు తల్లి రండ్రులకుగళ 

యే యికర వ్యాధులైనను నలే గర్భస్థ శిశువునకు అంట 
జారివు 

సిరాచేయువిధానము = 

1 గోధునురవ తు ౨0 
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అంటువ్యాధుల (ఆయుర్వేదము) 

8 చేయి కు 10 

కీ పంచదార వ 90 

కల్చన = గోధుమ రవను ఈవేకియందు దోరగా 

వేయించి యుంచుకొన నలయును ప౧శడారకు తగినట్లు 

పాక యమునకు నీళ్ళుపోసి ఉడికించి, శేశషాకములోచే ఈ 

పాపను వడియగట్టి అందీ రన కలిఎ మంచాగ్నియందు 

తిరిగి నక్వము చేయవలయును ఇక్కకి కీవీత నీర్ధమైనది 

ఈ సరికల్బనచే ఖాగములను "పెంచుకొని, యెంక ఎక్కు 

వగావైనను సిద్ధము చేనికొనవచ్చును గిలి యందు వచ్చి 

ళర్పూరము (ముద్దకర్సూరము), కుంకుమపువ్వు, వల 

కులు, జాజికాయ, జూపి శేర్చిన సుగంధముగను, 

ఫౌస్టికముగను ఉండును ఇందు సీమళాదము. నన్పు చేర్చ 

వచ్చునుగాని ఆడి యీ చెప్పిన భాగము ననుసరించి 

గోధుమ రవలో నాలుగవ ఖా గ ము శేర్చవలయును 

అట్లు చేర్చు నెడల జూదము పలుకులను శగినంత నేకిలో 

డోరగావేయించి మెత్తగానూరి వె పాళమునందు 

బాగుగా కలియునట్లు పొయిమీద'ే వేసీ దింవవ౭యును 

మిగశా చెప్పబడిన నుగంధ [ద్రవ్యము లన్నియు పొయి 

మీద నుంచి దించిన ఫిన్ముట వేసి కలివి మూత మూయ 

వలయును ఇది యే దినవున 'కాదినము చేసికొనిన మం 

చిది అది రశ్యము, విలవర్థనము అగుటయేగాళ కొమధ 

చేవచానంతరము వెంటనే తీనికొనుటనలన వై ల్యో(దేకో 

మును కలుగ నీయదు వె ఒకటి, రెండు, మూడు 

ఇూగములును మచ్చున కీయబడినని 

ఇది గాక ఆయా బుకువులందుగల కారిదోవముచే 

ఇాతోదళకనులు దూవిశములై చ్యావింవగల దుష్ట్రము 

లైన ఈద్రఖ్యాధు లంకురింన కుండునట్లు నిధోధించుట కై 

ఆయుర్వేద చికిళ్సా సిద్ధాంశమునంకు సం(గ్రహంపబడిన 

అనేక దిన్యొసకీ శల్చములు, ఎర్ద యోగములు కలవు 

నీటిని, ఛాయువును శుశ్రముచేయుటకు ఆనేక ఉపాయ 

ములు చెప్పబడినవి నీటిని శావులందుగాని, చెరువులందు 

గొని శుశ్రముశేయవలయునన్న కొన్ని (వ్రచేవ ద్రవ్యము 

లను అందు వేయవలసి యున్నది వాయువును శుక్రము 

చేయుటకై ధూవములు, అగద ఖేరీ నినాదములు, కొ మధ 

శేవములతో భాడిన ధ్య్వజనకాశారోవాణములు కలవు 

అవి చరళ ను[ప్రతములందును, అగ్ని, గరుడ పురాణము 



అంటువ్యాధులు ఎల్లోసొకి 

అందును, నరావా సంహిత, మానసోల్లానము, అభిలషి 

శార్థ చింకామణి, కౌటిల్య అర్థళా(న్త్రుములందును 

చూడవలయును 

శాలధర్మము ననుసరించి వడ్రుశువు అందును ఖిన్న 

థిన్నములగు ఆయా వ్యాధులు కలుగుచున్నిను, విశేష 

ముగ విసర్గ ఆదాన కాలములయందు మధ్య బుతువు 

అగు ళరర్వనంతములు మిగుల థయంకళరములగు 

వ్యాధుల కునికివట్టు లనీ వర్షింపవిడినవి వీసర్ల కాలము 

వర్దా ౪ర బ్ధేమంక బుళువులు ఈ బుతువులందు 

సూర్యుడు తన కిరణ |ప్రసారమున భూమికిని, అందలి 

వ వార్థములకును బలమొనంగును ఆడానేశాలము శిశిర 

వేగీంక, (ీవ్మ బముతువులు ఈ బుతువులందు 

శీవమగు తన కిరణ ప్రపారముశే భూమి నుండియు 

అందలి వచార్థములనుండియు పషారవంళముగు బలమును 

లాగుకొనును ఇది ఆయుశ్వేర సిద్ధాంత పరిచయము 

డిని నిట్లుంచి విజ్ఞాన విషయ విశేషాత్మళములగు 

పురాణేశిఫోనములయందు పస్ తము ఆయా ధర్మము 

లువకేశించు సందర్భములలో శరద్వనంతములు వ్యాధు 

లకు అళరము లని శెప్పబడికది కొమ్ముజానూత్య పుత్రు 

డగు సోమయాజి శిక్కనామాత్యుడు తన ఆం ్రిళ్ళళ 

మవోభారళమునం డిట్టు వర్ణించెను - 

ఆరయన్ సర్వజ నొభు వాళనములై 

యత్యంక ఇోరశ్ములై 
నరనువ్యాధి కరమ్ములయ్యు గీడు ళో 

ఛా స్ఫూర్తి నొప్పారి శాం 

కరికి శ్రీకి కరమ్ములై మిగుల వే 

డ్కల్ జేయు లోశా? కి 

శరచారంక్ల వనంళఛముల్ శమన దం 

ప్రొ ప్రాయముల్ భూవరా! 

ఇందు ఛరద్వవంళములు యముని కోరలవతె నువే 

అపాయకరము లని బోధింనబడినది శరద్ధేనుంతబుకువు 

అందలి కార్తీక మాగ్గశీర్ణ కృష్ణ పళ్ల వమములు యమ 

దంష్ట్రలుగా వర్షించి “'న్వల్బ శుకోహీ జీవతి” కొద్దిగా 

ఆవోరము చేయువాజీ సుఖముగ జీవించునని ఆయుళ్వే 

దమున చెప్పబడెను అందుకని యే న బుతువులం దై నను 

సశే వ రోగములకేతను చిక్కకుండునట్లు మంచి నడవడిక 

కలిగయుండ వలయునని ఆయుర్వేద మాదేశించినది 

నరో హిళావోర వివోర నేవీ 

సమీత్యశారీ విషయే ష్వసక్తః 

'చాకా ననుః సత్యపర। తమావనాగ్ 

ఆప్రోననేవీ చ భవ త్యరోగః 

చకా 246 

'డేశశాలములకును, కరీరమునకును హికములగు 

అఆహోరవిహోరముల నువయోగించుటయు, మంచి చెడుల 

వాళోచించి పనుల 'కేయుటయు, ఇందియ నిగ్రహము, 

శ్యాగ శీలకయు, నమత్వరుద్ధి, సత్యనిష్థ, ఓరువు కలిగి 

నములు గల వారిని సేవించు ఛాతడు రోగ 

ముల పొల్చజక నుఖముగా నుండును 

నుతి ర్వచః కర్మ్శనుభానుబంధం 

సత్వం వి'కేయం విళచా చ బుద్ధిః 

జ్ఞానం తవః తత్సరశా చ యోగే 

యస్యా స్మి తం భానుతనన్మి గాః 
చ ళా 24? 

కవివ్యచ్భాగ్యోదయమును గోరు మనో వాక్కర్ము 

ములు కలిగి సాథ్వికత, వియము, వినిర్మలబుద్ధి, ఆళ్ళ 

వివేకము, శపోభిరతి, యోగతత్సరత ఎవరికి కలిగి 

యుండునో అట్టివారిని ప్రూరములగు రోగములు 'ేధింన 

మానవ ధర్మక త్వ బోధన మగు ఈ ఆయుర్వేద 

నీడ్థాంశారేళమును అనుసరించి నడచినడో భయంక 

రము లగు అంటు రోగముల పాల్పడక వంళవర్ధనులై, 

ఖః ంకులై , వీర్యవంకము, మేఛాయున్మృంతము 

నగు నక్సంకాన rep సంపదలు కలిగి, మనుజులు 

నుమజాలుగా మనుష్యూనంకరు నంపూర్షముగా నను 

లించీ శేవళాక్ళు లగుదురు 
చేతి వెంరాస్యా 

అంటువ్యాధులు.ఎల్లోపొతి... 
ఘటఫర్సి (డిఫ్తీరియా) = ఇది ఘటనర్చి నూత 

|క్రిములనలన సంభవించును ఇడి తుంపరల వలన కలిగిన 

సంపర్క దోషమునలనను, రోగి ఉనయోగించిన గ్లామలు, 



శెంచాలు మొదలగు పరిశరముల చ్వారమునను వ్యాపం 

చును కొందరు భటనర్భి వావాకులు నోటిలో |క్రిము 

లున్నను కామిందులకు గురికాకుండుటయు కలదు ఇది 

గొంతుకవద్ద (ప్రారంభించి, వీమ్మట ముక్కులోనికిని, 

గొంతులోపలి ఊపీరిగొట్టములోని!ని 'వ్యాపించవచ్చును 

చెవి, కంట్కిగుడ్డు వై పొర, కగరంధము, చర్శమునందలి 

గాయములు మున్నగు శావులందుకూడ ఘటనసర్శి 

కావచ్చును ఉపరికలమ్వుపై ఈ [ములు వృ 

నన్నని పొరను ఉత్పత్తి చేయును ళరీరజన్య విషము 

(టాక్సిన్స్ కూడ [క్రిముల మూఅనునే ఉత్స క్తి యగును 

అవి శరీరములోనికి ఇంకి నాయ కండరములను నగి 

డిద్దు నాడులకు వోనిచేయును పిల్లలయొక్క స్వర పేటిశా 

మార్గములందు ఊనిరి వీల్చకుండా అడ్డు కలుగుట తీవ 

ఫలిశములకు కారణనుగుుు అంకురించు శాలము 8 

మొదలు ఈ దినములవర కుండును (ప్రతి పిల్లకు ఆల్ము 

(సవిసేసెడ్ టాశ్సాయిడ్ సూది టీకాల నిచ్చుటయు, 

BZ మొదటిసారిగా బిడీకి పోవునపుడు మరియొక ఆర 

నవు మోశారును ఇచ్చుటయు ఇందులకు శతీపీకొనవలనీన 
నిరోధక చర్య విదేశములలో ఈ పద్ధతిని అవలంకించి 

'వ్యాధిని కనీస సంఖ్యకు తగ్గింపజాలిరి ఈ వ్యాధి వచ్చిన 

నీల్లలను 'వేరుగ నుంచనలెను వారికి కరీరజన్య వినవ్యతి 

శిళనుయిన జొసథములను (ఆంటీ టాక్సిన్ సీరం) అన 

నరమైన మోళాదులో ఉదయను, సొయంశాలము 

శ్యాధి నిర్మూలింవజడువరకు ఇవ్వవలెను ళనీసము 

మూడు వారముల విశ్రాంతి అవసరము న్వరొపేటిశా 

మార్గమునకు అడ్డు కలిగిన యెడల శస్త్రచికిత్స అవసరము 

"పిన్సిల్తి౯, ఘటఎర్చి ్రిములవై పనివేయగలదు కావున 

చానిని ఇవ్వవచ్చును శరీరజన్య విష వ్యతిరేశొవధము 

ఉనమోగించుట వలన ఈ వ్యాధిచే చనిఫోవునారి 

నంఖ్యమ నూటికి 25 మొదలు 60 వరకు ఉన్నదానిని 

మాటికి 2 కనకు తగ్గింపజాలిరి 

విష వైత్యజ్వరము (ఇన్స్ణయంకా) ఇది రోసి వలన 

కలుగును తుంపురులచే సంపర్కదోనము వలన 

చ్యాపించును శీకళాలనులో నీది జేళప్రాభాన్యముకం 

వ్యాధి అంటువ్యాధుల శాలములో ఇది శ్యావించుట 

కనశాళము కలదు అంకురించు శాలను 1 మొరలు 8 

అంటువ్యాధులు. నల్గోపాతి 

దినముల నరకు ఉండును పొడిదగ్గుతో 6 దినము౭పొటు 

జ్వరము ఉండుట దీనియొక్క లడణము శాన 

(ప్రాంశపు వైభాగమునకు చిక్కు కలుగుటయే పొడిదగ్గు 

వచ్చుటకు శారణము జ్వరము తగ్గిన కొన్ని దినముల 

వరకు రోగికి బలహీనత పొడిదగ్గు ఉండును ముక్కున 

కిర్మువక్కల నున్న 'యొముకలలో 'వాపు, చీము వర్చ 

డుట (వైనొనై టీస్), శ్లేష్మాధిక్య జ్వరయి (న్యూమో 

నియా) వచ్చుట మున్నగు క్లిష్ట పర్మితులు ఇందు ఏర్పడ 

వచ్చును ఈ వ్యాధిని (క్రిమి వ్యతిరేోో బొవధముల 

చ్వాళా తగ్గింన వీలు కలుగును 

కోరింతదగ్గు (హూవీంగ్ కొఫ్)- ఇది బహు 

శీవమైన సంవర్కదడోవము వలన భంక్లవించు వ్యాధి 

[క్రయులచే కల్లి తుంవురుల నలన నంవర్కదోనమువే 

వ్యాపించును అంకురించుశాలచు 7 మొదలు 1కీ దిన 

ముల నరకు ఉండును |ప్రారంథదళలో పడి'నెను, రగ్గు 

ఉండును ఒక వారము దినముల తర్వాత కీవ్రమైన 

దగ్గు, కాధ, లొబ్బిరించుట (ప్రారంథనుగను రక్తములో 
(నహజముగా 20 శాశమునకు బరులు 70-50 

శాతము లింఫానైట్సు ఉండుట కాననగును సంవత్సరము 

లోపు వయస్సుగల పిల్లిలకు ఇది వచ్చినయెడల మరణించు 

(ప్రమాదము ఎక్కునగా మండును శ్వాననాళ శ్లేస్మాఢిక్య 
జ్వరము, లోపలనున్న తయవ్యాథి కైటపడుట, చంటి 

లిడ్డగుణము మొదలగునతి కలుగవళ్చును ఈ వ్యాథి 

6 మొదలు 8 వారముల వరకు ఉండును ఉసళమనొన 

ధములను, ఆర్యోమైసిన్ వంటి (కాడ్ స్పెళ్టుం క్రిమి 

వ్యకి కౌమధములను ఇచ్చుట ఇందులకు చేయవలసిన 

చికిత్స ఇందుమూలమున వ్యాధి శత తగ్గి, రగ్గుబాఢ 

రోజునకు పెక్కు. వర్యాయేములు కాకుండ ఉవకాంతి 

కలుగును ఇందులకు కీసికొనవలపిన నిరోధక శర్యలు- 

1 నిరోధక సూదిమందు ఇచ్చుట, 8 ఆ 'వ్యారిగలి పిల్ల 

అను వేరుగా నుంచుట 

గవదలిళ్లణ ( నుంవ్పు ) = ఈ వ్యాధి రసి (వైరస్) 
వలన కలుగును అంకురించు శాలము 17 మొదలు 18 

దినముల వరకు ఉండును కొద్ది జ్వరము, బుగ్గల యొడ్డ 

మాంన్మగంధుల వాపు ఉండును ఇందు నచ్చు శీష్టే వరి 

స్థీతులు- 1 వృషణనులు వాచుట్క 8 కీళ్ళ నొన్నల్కు 



అంటువ్యాధులు ఎల్లోఫాతి 

8 స్వారుపిండము(షాం|క్రీయాన్)వాయుట, క మెరడు 
చాపు వ్యాధి లకణానుపారముగా చికిత్స చేయన లెను 

గ్లాండులరు జ్వరము ఇది విల్ణలలోను పెద్ద 

లోను &క రకపు రసివలన వ్యాపించు వ్యాధి ఆంకు 

రించు శాలను $ దినములు మొరలు 10 దినముల వరకు 

ఉండును ఈ [క్రింది రకములుగా ఈ జ్వరము వ్యాన్లో 

నున్నడి 1 మెడలగ్రంధులు వాచి, చెర్దనై, జ్వరము 

వచ్చుట, 2 గొంతు నొప్పి యుండుట రక్తములో కెళ్లి 

కణములు హెచ్చుగా నుండును నహాజముగ క్షీ శారము 

నకు బదులు మాసొవై టులు 60-75 శాశము ఉండును 

వ్యాధి లతణానుసారముగ చీకిశ్స శేయనశెను 

స్కొంన్లేటు జ్వరము - ఇది ఇంగ్లండు మొదలగు 

శేశలదేళములలో మాత్రమే వచ్చును ఇది సంపర్క 
దోవమువలన సంచలించెడు జ్యరము శాకస్ హిమ 

విటికన్ ఆను ప్రత్యేక [క్రిముల వలన కలుగును గొంతు 

కంతయు మంటలతో వాచుట్క, చర్మముమీద పొక్కులు 

'శేచుట ఉండును నాలుక యొక్క. కొనలు ఎట్జబడి మధ్య 

భాగము కెలువెక్కును క్వరముండును వివజన్య రక్త 
ఛోషము కలిగినచో వ్యధ తీ వరూవములు ధరించును 

శోగిని తక్కినచారి నుండి వేరుచేయుట, స్రష్టా లోకల్ 

(దనముమ నూదిమందుద్వారా ఇచ్చుట, "ఇెన్సిలిన్ మొద 

అగు నూఏనుందు లిచ్చుట+ ఇందులకు జరుగనలపీన 

చికిశ్సలు 

విషనర్సి రోగము (ఏరినెపెలస్)= తీవమగు 
ఈ అంటురోగయు హిమొలై టిక్ స్ట్రష్టొకోకక్తో స్థానిక 

నంసర్కదోనము వలన సంకవించును జ్వరము, చర్మము 
మీద ఎజ్జటి 'వాపు ఉండును ఇది సోధారణముగా 

ముఖముమీద, పిల్లలకు నాఖిస్థానము (ప్రక్కన కలుగును 

"ఇన్ఫికిన్ ఇచ్చుట ఇందుకు తగిన చికిత్స 

దొమ్మరోగమలు ((౪ంగ్రాస్స) జంచువులకును 

'లేక వాటి చర్శములకును, రోనుములకును ఎమీవమున 

మండు వారికి సంవర్కదోషముశే (క్రిములవలన వచ్చు 

వ్యాధి రోగపీడితమైన జంతువుల రోమములచే చేయ 

బడిన కుంచెలను శతురకర్మకు ఉపయోగించి దీనికి గురి 

యగుదురు అంకురించుకాలము నిక మొదలు 79 

గంటలి వరపుండును, చర్మముమీద ఒక పొక్కు లేచి 

అందు చీము కలిగి చాని చుట్టును ఉబ్బును జ్వరము 
వచ్చును ఉకస్పుడు ఊపిరితిత్తులు కూడ దీనికి గురికావ 

చ్చును "వెన్సిలీన్ మరియు ఆంగకాక్సు సీరం ఇచ్చుట 

ఇందులకు సరియగు చికిత్స 
చీందారోగము (గ్లాంశర్స) ఇది ఒక అంటు 

రోగము ముక్కునుండి కారుట, ఒకప్పుడు చర్మము పై 
పొక్కులు లేచుట ఎముకలందు, శ్రీ్ణయందు వొవ్పులు 

ఉండును జబ్బుగఅ గుజ్జములను కాచువారికి నూత 

(కములు లోన [వ్రవేశించుట వలన కలుగును ఇది చాల 

వ్రమాదకఠమయిన రోగము 

టులరీమియా = గుజ్జవు ఈగ శాటువఠిన కలుగు 

ఈ రోగము (ఢ్రిములచే అంకురిచును అమెరి ౮ 

నంయు క్షరాష్ట్రములు రష్యా, జపాన్ చేళములలో ఈ 

వ్యాధి విస్తారముగా కన్సడును మెడ [క్రింది మాంఎ 

గ్రంధులు “వెరుగుట, మైఫాయిడ్ ను పోలిన జ్వరము 

వచ్చుట దీని లతణములు ఒక రకపు ఆంటీసీరము 

మరియు ఫ్రేష్టామెనిన్ ఈ రోగమును అరికట్టుటలో 

మంచి ప్రయోజనశారులుగ నున్నవి 
పిటాకోసిస్ ఇది రామచిలుకలకు ఒళ రని వలన 

వచ్చు వ్యాధి ఈ వ్యాధిగల పతులు విసర్జించిన పరా 

క్థవు గాలిని పీల్చుట వలన ఆ వ్యాధితో సంపర్కదోసము 
వాటిల్లును అంకురించు కాలము 7 మొదలు 18 దిన 

ముల వరకు ఉండును పిన్ముట రోగికి శైఫోయిడ్ను 
పోలిన ఒక రకపు జ్వరము వచ్చును ఊపిరి తిత్తులకు 

వ్యాధి సోకిన చిహ్నములు కానవచ్చును దీనినుండి కోలు 

కొనుటకు రెండు మూడు వారములు పట్టును ఇందు 

వలన సంభవించు మరణముల శాతము 16-85 

వరకు ఉండును రోగ అతణానుసారముగా చికిత్స చేయ 

వలెను 

బోరొహంన్యాధి = ఛాలిలో శివనుగు నొప్పి, 

జ్వరము ఉండును ఇందులకు గురియైన కండరములను 

వొక్కినచో నొప్పి కలుగును ఈ వ్యాధి కెండు మూడు 

దినములలో శగ్గిపోవును వ్యాధి లతణానుపారముగా 

చికిత్స చేయనలెను 

రొంప (Common 0014) 8 సాధారణముగ 

వచ్చు వ్యాధి ఇది రసీనలన వచ్చును జననమ్మ 



ర్థముగల [ప్రదేశములలో ఎక్కువమంది ఈ వ్యాధికి గురి 

యగుట జరుగును తుంపురుల వలన, నంవర్కడోషము 

చ్వారా ఇది వ్య్యావీంచును మొదట తలనొప్పీ, ముక్టులో 

'శేమ లేపండుట- వీనితో (ప్రారంభమై కర్వాక 

ముక్కునుండి శారుట మొదలిడును దీని వలన ెలి 

నొప్పి దగ్గు కలుగవచ్చును ఇందులకు వ్యాధి లితణాను 

సొరముగ చికిక్స్నయు, ఒకటి “రెండు రోజుల విశ్రాంతియు 

అవసరము 

నంనర్కదోషజన్య మైన కోలేయరోగము (2080676 

మండలి. _ ఇడి రనీవలన కలుగును అంకురించు 

శాలము 17 మొదలు లీక దినముల నరకు ఉండును 

శ వ్యాధి ఆంకర్లతముగా నున్న వారికి కామెరల జాఢ 

ళలుగడు అవియే సంపర్కడోషమును 'వ్యాపీంవ జేయు 

ముఖ్యపాధనములు కాకి రసి నలన, తుంపురుల వలనను, 

మలమూ [క్రముం వలనను, ఈ వ్యాధి వ్యాపించును శ 

"వ్యాధి మొదటి వారములో ఆకలి లేకుండుట, తలనొప్పి, 

జ్వరము, వాంతులు ఉండును శర్చాళ కామెర్లు వచ్చును 

మూత్రములో చె త్యరనముండుటచే మూ[తము ఎట్టగా 

నుండును ఒడలు డురదెట్టును ఇది 6 లేక 8 వారము 

అలో తగ్గిపోవును శాకేయము పూ 1 ర్షిగా చెడి, మరణము 

సంథలించుట ఆకుదు సూదులను నంపూర్ణముగా కుశ్రము 

ఖీయకుండ నూరిమందు ఇచ్చినయెడం కూడ ఇడి ఒకరి 

చుండి మరి యొళరికి బ్యావించుటకు అవశాళము గలదు 

ఇది అంకురించుకాలము 58.289 రోజులు (నగటు 

101 రోజులు) దీనికి జరుగవలసిన చికిత్స యందలి 

ముఖ్య విషయములు 1 విశ్రాంతి, 2 గ్లూకోను నీళ్ళు 

శ్రాగుట, క వ్యాధి అతడానుసారముగ చికక్స ఆరో 

గ్యము చక్కబడువరకు రోగి పనిలో (ప్రవేశింవరాదు 

'నెనిం జైటీస్ (వెటమిన1ట = మెదడు శుట్టునుగలి 

పొరలలో మెబింగోకోకన్ అను (కమల వలనను, లేళ 

రని వలనను నాసు వచ్చును 

"నరబ్రోవ్రైనల్ జ్వరము (56610 Spinal fever) _ 

దగ్గు తుమ్ముల మూలక ముగ, తుంపురులు చిందుట వలన 

ఇది ఒకరినుండి నురియొకరకి (ప్రాకును మెనింగో శార్సై 

కీని యుతృ త్తికి కారణము శరీరనుందంశటను (వేళ్ళ 
యందును నొన్చులతోను, ఇ్యరముతోను భర్షించశాని తలి 

అం టువ్యాధులు- ఎల్లోపాలి 

నొప్పితోను (ప్రారంథమయి. శరీర నుంశయు ఒకప్పుడు 

వివర్ణమగును మెడ బిగువుగా నగును మడమ పట్టుకొని 

శాలు షై'కెత్సిన, తొడలో నొప్పి కలుగును తల నొప్పి 

వాంకులు ఉండును ఒకప్పుడు ఆసాధారణముగ కోగి 

శరీరము చల్లబడును సూరిని పెన్నెముకల మధ్యనున్న 

నందులోనికి పోనిచ్చి పొరఅలోపలి |డ్రనమును (ఫరిటో 

న్పయివల్ (ద్రవము) తీనివయెడల శానీలో చీము, 

(క్రిములు ఉండును 

ఇండుపు జరుగ వలపిన దికీత్స =! [ప్రకిదినము పెన్సి 

లిన్ నూదినుందు వెన్నెముకద్వారా మజ్జపేనుండు 

పొరఆలోనికి ఇచ్చుట, 8 నళల్ళా కొవఢములను నోటి 

చ్వారా ఇచ్చుట, $ శరిరము చల్లిబడిన యెడల ఎడ్రినల్ 

శార్చికల్ ఎక్ స్ట్రొక్టును ఇవ్వనలెను ఇతర రకముల 

మెనంశై టీసీ వ్యాధులను గూర్చి వ్యాధి నిరూపణ జేయు 

టకు మార్గములు - 

1 వెన్నెముక మధ్యనుండి [ద్రవమును తీసి (క్రిములను 

పర్రీక్షించనలెను న్యూమోశోతై, స్టిఫిలో కాశ, స్ట్రుప్టో 
శాక వలన కలిగిన ఎడల వె చికిత్స చేయవలెను 

2 తయవలనకలిగిన మెనం జ్రైటీన్ అగుచో, చెన్నె 

ముకనుండి తీసిన క్రవము స్వచ్ళముగా నుండును కాని 

వరీఉంచిన, తయచ్యాధి [క్రిములుండనచ్చును |ప్రకిడినము 

0ష్టమైసిన్ సూదిమందు శ్వారమునను, వోకొటినిక్ 

అనిడ్ హైడ్రజైడ్ గోలీలను ఇచ్చుటవంనను చాలనుంది 

ఇందుండి విముక్తులై (బతికిర ఈ వ్యాధి! 6 వెలలినుండి 

8 వండ్ల వరకు చి!క్స చేయవలెను 

బినైన్ లింవసైటీక్ 'మెగింశై టీస్ ఇరి రసినలన సంభ 

వించు రోగము వెన్నెముళల మధ్యనుండి తీసిన [ద్రవము 

నందు లింపోనైట్న్ ఉండును రోగి శ్వరలోచే స్వత 

పొందును 

మెనంజిజం అనగా వైద్య మెనం 

జైలీన్ వ్యాధి యొక్క. అతణములు గోచరించెడు వరి 

నీతి వెన్నెముకమధ్య ద్రవమును తీసి చూచిన అరి నిర్మ 

అముగా నుండును ఈ పర్థికి తనంకట "తానే చక్క 

విడును 

'మెదడువాసే (EnCaphallts Lethargica): బాడీ 

మండలమునకు ఓక విధమైన రసివలన నంవర్ము దోవము 



అండమాన్ దీవులు 

వాటిల్లును ఇది శీవ్రముగను దీర్ధముగను ఉండు లక్షం 

ముగల వ్యాధి ఈ వ్యాధి తీవ్రమైన పరిస్థితిలో... నిద్ర, 

నుత్తు, కనురెప్పచాయుట, మెల్లి, ఒశేవర్తువు రెండుగ 

కనబడుట, జ్వరము, అధికన్నిద్ర ఉండును ఇది అంటు 

వ్యా థీ గ చ్యావించినచో "పెక్కుమంది మృతికి కారణ 

మగును గాని సాధారణముగ |ప్రారంథమునుండియు 

సాధువుగనేయుండి కష్ట నష్టములు లేకుండగనే గడచి 

పోవును తర్వాత రోగియందు వణుకు రోగబు (పొర్కి౦ 

నన్ వ్యాధి) అతణములు శనువించును రోగలతణాను 

సాఠముగ ఇందుకు చికిత్స చేయన లెను 

పొంగు, మనూచి, గవదలిళ్ళలు, రనులుకూడ మెదడు 

వాపు చార్టధికి శారణములు శావచ్చును (ప్రాథమిక 

మైన టీశాలు వేసిన 6 మొదలు 14 దినముల తరువాత 

రోగి మెరడు వాపు వ్యాధికి గురియై ఛనిపోవుటగాని, 

ఇూరీరక మైన లేక మానసికమైన స్వస్థతను కోల్పోన్సుట 

శాని ఇరుగవచ్చును ఇందు పాధారణముగ క్ల్రీష్టవరి 

స్థీకులు శావు (ప్రాథమిశమైన టీశాలను అలన్యముగా 

'వేయించుట ఇట్టి పరిస్ట్థీకుల రాకకు చారితీయును కికువు 

నకు మొదటి నంనళ్చరముళోచే టీశాలు చేయించుట 

ఇందులకు క్రీసికొనవలనిన నిరోధక చర్య 

(ఇతర అంటువ్యాధులు ఉష్ణమండల వ్యాధులు అను 

'వ్యానములో వర్మింపచిడినవి) 
శావెంరా 

అండమాన్ దీవులు & కీవులగుంవు జంగాళొ 
ఖాళవు కూర్చుకాగమున నున్నది అగ్నిసర్వక వంలంధ 

ములగు నీదీవుల హుగ్లీ ముఖడ్వారమునకు 590 మైళ్ల 

లోను, ఆసియా భూళాగమున మిక్కిలి నమీవ స్థలమగు 
బర్మాలోని 'నగైయిన్ అ(గ్రము (000 Negrems) నకు 

180 మైళ్లలోను కలవు 10956 శ్రారత [ప్రభుత్వపు 

శెక్కల ననుసరించి, వీని వైశాల్యము 8,148 చదరపు 

మైళ్లు శ్రిటివ్ ప్రుక్వళాలములో 1858 నుండి యాన 

ల్లీన దేశాంశరవాన $&కుల కిది నిర్భంధ [వ్రదేళముగా 

(Penal settlement) నుషయోగింవ బడెను ఈనాడు 

శారక (ప్రభుత్వ రాష్ట్రములలో నొళట్యై, ఇవి దచిణ 

చుననున్న నికోబార్ రీవులతో కలనీ “అండమాన్ 
మరియు నికోజారు దీవులు! అను పేరుతో డి విభాగ 

శాష్ట్రము౭కు చెంది, ''ఛీఫ్ళమిషనర్' అను అధికారిచే 

పాలింవబడు చున్నవి భారత జాతీయ నళాకచ్భాయ 

(క్రింద శేడిచ్చట 80,948 మంది (ప్రజలు నివసించు 

శువ్నారు (1951) 

"వెద్దవియు చిన్నవియును కలని, ఇందు మొత్తము 

204 దీవులు కలవు 

బీనిలో దగ్గరగా చేరియున్న ఐదు “వెద్దడీవులు కలని 
మనో-అండమాన్ (Gat Andaman) అని వీలువవిడు 

చున్నవి వీటిలో ముఖ్యముతై నవి ... (1) ఉత్తర-ఆండ 

మాన్ (8) మధ్య--అండమాన్ (8) ద&ిణ-అండసూన్ 
చిన్నదీవులు ఛాచాపవు 800 కలవు వీనిలో ముఖ్య 

ముశై నవి (1) అండమాన్ ద్వీప నమూవాము (Anda 

man Archipelago) (8) cy న్ ద్వీపము (Labyrmth 

Island) 

మహో-ఆండమాన్ 819 మై ఫొడవును, 82 మై 

'వెకల్పును గలిగియున్నది నాలుగు ఇరుకైన అలనంధులు 

ఈ దీవులను విడకీయు చున్నవి 

చిన్న అండమాన్ (10 Andaman) ఈ దీవుల 

సమూహములో దఊణపుకొస నున్నది దీని పరిమాణము 

చాశాపు 86 మైళ్ళ పోడవును, 18 మైళ్ళ 'వడల్చును 

వ్రైయున్నడి ఇది రట్లండ దీవికి (Rutland 121264) 



81 మైళ్ళదూరములో నున్నది దీనికి సమీవమున 

(రట్లండ్ దీవికి) నున్న 'మేనర్చుజలినంధి (Manners 

5621) మ్రాను తీర ప్రాంతమునకును, అండమాన్ 

రీవులపను మధ్య (ప్రధానమైన వర్తకవు రవాదారీ 
(Commercial Highway) గా నున్నది 

“సరు .ఆండనూన్ అను పేరు మలయాఖావ.లో “వాన్ 

డుమాన్” (నానుమాన్ నం ) నుండి వర్చడియుండుట 

సంభనమని చెన్పఐడుచున్నడి 

వర్జన (Tంpంgః2phy), భొతికలక్షణములు = మనో... 

అండమాన్ డీవులు కొండల వరంవరలచే నిండియున్న వి 

వీటి మధ్య మిక్కిలి ఇరుకైన లోయలున్నవి మీక్కిలి 

రట్టములైన _ఉష్భ్రమండలారణ్యములశే ఈ కాగము 

రిన్నియు అవరింసలడి శ్యామనర్ణము (Lush green) గా 

కనబడు చుండును తూర్పు తీరమున ఈ కొండలు ఎక్టువ 

ఎత్తుగలవిగా నున్నవి వీటిలో గేడిల్ శిఖరము” 

(Saddie Peak) ఎత్తు 2,400 ఆడుగులు ఇది ఉత్తర 

అండమానులో నున్నది 

“చిన్న అండమాన్” (11066 Andaman) చాచావు 

చదునుగా నున్నది 'నెలయేరులుగాని, ఎడళేగకపారు 

నదులిగాని ఈ దీవులలో లేవు 

ఎల్ల కావులయందును [ప్రకృతి దృశ్యము వాదయా 

కర్ణకమైన సొంధర్యముగలిగి, వై విధ్యముతో గూడి 

యుండును నౌశాక్రయముల చావునగల అభాతము 

అందు పగడపు తలములు రంగు రంగులళో న మ్మోవాన 

శరముళ్సై యుండును 

తీరరేఖ చఛీలియుండుటకే చక్కని "'నొళాశ్రయము 

శేర్చడి యున్నవి వీటిలో పోర్టు శ్లెయిర్ (Port Blair), 

లోస్టు కారన్ ఛాలిప్, జోలింగ్టవ్ అనునవి (ప్రసిద్ధి కెక్కి 
వవి వీనిలో పోర్టు ల్లెయిర్ (డతిణ అండమాన్) దశిణ 
ఆసియాలోని ఉక్తమ చౌళాశ్రయములలో నోళటియొ 

ఈ దీవులకు రాజధానిమై యున్నది 

అర్మాలోని ఆరశాన్ యోమా (డూ౭kఖు 1052) 

నర్వత నంక్తులలోనున్న 'న్మగెయిన్ అగ్రము (0806 

Nogrei8) మండి నుమ(శ్రా దీనిలోని వచిన్ పాడ్ (ఉంటా 

in Head) వరకు 700 మై పొడవుగల ఎత్తైన వర్వళ 

వంకప్తులు నముద్రములోనుండి అడ్డముగా వ్యాపించి 

అండమాన్ డీస్పలు 

యున్నవి అండమాన్ దీవులు ఈ వర్వత (్రేణిలో ఒక 
భాగమై యున్నవి *నూళన జాలి” ఇానిర్నాణములు 

(Newer Rocks) అండమాన్ ర్వీవనమూవాములోను, 

నికోవార్, నున్ముశా దీవుళయందును కనలడుచున్నవి 

శీకోన్టస్ట్థికి = అండనూను దీవులు ఉష్ణనుండలముతో 

చేరి, ఎవ్బుడును వెచ్చదనము గలీగియున్నను, చక్కని 

సముద్ర వాయువుల [వభావముళ్ళే ఆరోగ్యవంతముగా 

నున్నవి ఉత్తరాయణ కాలములో ఇచట అధికమైన 

వేడిమి యుండును వర్షపాతము [క్రమము లేక హెచ్చు 

ఈగ్గులళో గూడి యుండును _వెర్ళకి బుతుసవన శాల 

ములో అత్యధిక ము లై న వర్గములు కురియుచుండును 

తుపాను అంతగా ఈ (పొంశమునకు కగులవు కానీ 

వింగాశాఖాతములో వీచెడి (ప్రతి తుపానుయొక్క ప్రణా 

నమును ఇక్కడ కనబడు చుండును వీరెడి తుసానుం 

దిక్కును, తీ[వ్రతయును ఆెలిసకొనీ, బంగాళాఖాతములో 

తిరిగెడి అనేకములై న ఓడలకు శలియ'కేయటకు మిక్కలి 

అనుకూలమైన స్థానములో నీ దీవులున్నవి  అంగుతే 

1866 సం॥ నుండి, పోర్టు శ్లెయిర్లో వొక చక్కని 

చాళావరణ పరిశీలనా 'శేం[ద్రము 'నెలకొళ్చిండి యున్నది 

నహాజనృతనంనడ, జంతజాలము = 1888 నంవత్స 

రములో ఆటవికళాఖా య మొకటి ఇక్కడ 

శెలకొల్ప బడినరి పోర్టు బ్లెయిర్ చుట్టును 1568 శ మై 

అటనీ నరిశోధన కార్యకలానమునకు [వళ్యేకింప బడినది 

ఖైరీలను కూలీగా నువయోగించి, ఈ వని సాగీంన 
అడెను “పేడాక్? (Padouk) (ptarocorpus dalber- 

శ్రాంdణ) అను ఒక జాలివృతము ఇచ్చట "పెరుగుచున్నది 

ఇది శేవలమీ |ప్రాంతజన్య మైనట్టిది ఇండ్లు, పడవలు, 

కజ్ఞసాముగగ్లి మొదలగు వానికి శేకు, మెవహోగనీలనకెనే 

ఇది ఉపయు క్ష మగుటచే, ఇది యూరవులోని వర్తక 

శేంద్రములకు విరివిగా ఎగునుకి చేయజడు చున్నది 

కోకో (1000), “సేటిన్ఉడ్? మొదలగు మేలిజాతి 

కలవ ఇచ్చట అకక్టమగు చున్నది 

శీయాకు, వైశీరియాళాఫీ కోకో, మేనిలాజనుము, 

ఇీక్కు కొబ్బరి, వూలజాతులు, వండ్లశెట్లు, కూరగాయలు 

మొదలగునవి ఫలసాయము చేయుటళయి. ఇచ్చట 

(బ్రవేళ వెట్టబడినవి కొబ్బరి ఇఛటి (ప్రజల ముఖ్యావారము 



అండమాన్ దిప్పులు 

సంవత్సరమునకు 1,50,00,000 కొబ్బరశాయలు 

ఎగుమతి అగుచున్నవి ఆడవులు బర్మా జడవులజాలికి 

శెంది,కొన్ని మలియాజాకుఅనుగూడ కలిగిన వై యున్నవి 

చిత్తడివేలలో "వెరుగు శావిబెట్లనంటి చెట్లు (Mangrove 

అగయుంని నుండి |ప్రశ్ల మగు వంటళెరకు దొరకు 

చున్నది రండవ (వ్రవంచ సంగ్రామము తరువాత “షార్ట్ 

లీవర్ అయిల్ పరిశ్రమ అభివృద్ధి చెందపాగినడి జంతు 

జాలము విషయములో నిచటిఆడవులు కొరవడి యున్నవి 

చిన్నరకపు పంది (518 ౧60628) ఒకటి ఇచటి ఆదిమ 

వాముల ఆనోరమునకు ఉవయోగ వడుచున్నడి ఒక 

మాంపావోర జంతువు (Parador tytleri) కూడ 

కనబడు చున్నది మొత్తము 19 గళముల ఆంతుభేదము 

లిచ్చట కలను గబ్ళిలములును, ఎలుకలును జంతువులలో 

76 శాతముగానున్న వి ఇట్టు అంతుజొలము తక్కువగా 

మండుటను బట్టి ఈదీవు లొశానొకవ్పుడు ఆసీయా 

భూళాగముతో కలిపయుండెడివన్న సిద్ధాంకము నంళ 

యాన్నడ మగుచున్నడి డేగ, బులోబుల్ మొదలగు 
అనేక వడీజాకులు కనబడుచున్నవి కాని ఇవే నికోశార్ 

దీవులలో వేరురకముగా నున్నవి శేవలలో |వ్రక్యేక 

జాతులు అభ్యమగు చున్నవి 'కాకేళ్లు (౧146) నమ్మ 

డ్థిగా దొరకుచు, కలకశ్తా మార్కెటుకు ఎగుమతి చేయ 

విడుచున్నలి 

ద్రణలు నీగోజాళి భేదమునకు శెండిన ఆదిమనిచా 

నులు ఇచట కలరు మగవారి నగటు ఎత్తు 4ఆ 10ైఅం 

ఆడువారి సగటు ఎత్తు ఆ 6౪౦ మరుగుజ్జవానై నను 

నువరిమాణములై న శరీరములు కలిగియుందురు వీరు 

శారు నలువు రంగు, కొంచెము గుండ్రముగా నుండు 

ఈల, చిన్నది యై, 'వెడల్చుగల ముఖను, వెడల్పు ముక్కు 

ఆకారముగలవారు పొట్టిగా నల్లగా నుండు వీరి జట్టు 

ఉంగరములు తిరిగి, మిఠియఫు గింజలవ లె కనబడును 

తీరవాసులు, బేశాంతళ్ళాగచానులు అని [ప్రజలు 

రెండు తెగలుగా నున్నారు శీరిగి లీరు 18 (వ 

వర్గములు (00206) గా కనబడుచున్నారు నులయాలోని 
నెమాంగ్ (రయ2nకః) లకును, న్యూగినీలోని 'పాప్పఇ్లాను' 
(22pu2m8) లకును నీరు పోలిక కలిగి యున్నారు 
వీరిలో వ్రశుత్వ వ్యవస్థ లేదు శాని కొందరి నాయకులను 

(12649) వీరు అనునరిం చుచుండుట కలదు సంగీతము, 

వాట్యము సాధన చేయబిడుచున్నవి విండ్లు జాణములు 

వీరి ఆయుధములు కాళ్ళు చేనుటలో, తట్టలు, చావలు 

అబ్లుటలో వీరికి వేర్చుగలదు నిప్పు రగుల్బుట వీరికి 

శలియదు కాగ, వీరు చానిని పదిలవరచుకొని, కుండలు 

చేయుటకును, వంటకును ఉపయో గింతురు తీర ప్రదేళము 

అను చాటి, వారు నముద్రపు దూరప్రదేశములలోనికి 

పోరు చనిపోయినవారిని ఇెట్టు కొజ్జలలో భద్రవరచుట, 

మృతులయెడగల |ప్రశ్యేక గౌరవమును సూచించు 

అచారము 

శాషాళాత్త్రదృష్టిళో, వీరి భానలు మిక్కిలి గమనింప 

దగినవిగా నున్నవి నంధి (ప్రభానముశత్రై ఇవి వ్యాక రణ 

నంజంధమగు వీశానములేనీవై యున్నవి వ్యుళ్చక్తితో 

గూడిన వృద్ధిమాశము కనబడుచున్నది ధాతువులు, 

(వ్రత్యయములును భావననిరించు అంగములై యున్నవి 

సామాన్య ధాతువులు తర చు వాముచాచళముల్రై 

యున్నవి మిశ్రీలి సామాన్య భావములను లెల్లడించుచు, 

మాట్లాడుటకు మా(క్రమే ఉవకరించుచు, ఈ భాసలు 

(వాకు శావ౭సిన నవరణల వినయములో కొరవడి 

యున్నవి ముఖవై ఖరిని బట్టియు, నంజ్ఞలను బట్టియు 

చాశినరకు వారి భావములు వెళ్లిడియగుచుండును 

“ఇచటి ప్రజలు ఉక్సావావంకులుగ్గాను, ఆనంద 

శీలురుగాను, ఆటపాటలయందు అవ్నక్తి గలవారుగాను 

ఉన్నారు వీరు అమూయావరులును, మోనళాండ్రును, 

వగవిట్టునారును అయియున్నారు. కోవము వచ్చినచో 

ఎంతటి నోరమునకయినను తలపడెదరు అభినూన 

ముతో చూడదగినవాలేశాని, నమ్మదగినవారు. కారు"! 

అని (బ్రిటీషువారు తమ అనుభవముల ననుసరించి అదిను 

వాసులను గూర్చి అభ్మిపాయము వెల్లడించియున్నారు 

కొన్ని చారిత్రక విషయములు = 18568 నుండియు 

(బిటీను వారిచే నీ డివులు |ప్రథుశ్వ శి&కుల ఆవాస 

భూములుగా వాడబడెను ఫబ్రవరి 8, 1872లో రాజ 

్రకినిధియగు మేయో వ్రళువు ఈ డీవులకుపోగాా అప్పుడు 

ఆయనను ఒక బైదీ చంచెను 194 బినుండి, 'రండన 

ద్రనంచ యుద్ధము ముగియునరకును ఇవి అపాను వారిచే 

ఆ[క్రమింవజడియుండెను 



'ేడివి భారకరాష్ట్రములలో నొకటిగా వరిగణింనబడి 

యున్ననీ 

నవభారత న్యనస్థలో అండనూన్ దీవులు = “అండ 

మాన్ నురియు లిళోలార్ దీవులు” అలి విలునవడు నీ 

శారళ శాష్ట్ర)ముకకు సంబంధించిన యీనాటి కొన్ని 

వివరములు ఈ డిగువ నీయుడుచున్నవి 

(1066 భారత' ప్రభుత్వ ప్రచురణ సనునరింది) నుత 
ముల ననుసరించి జనాభా 

హిందువులు 9,894, సిక్కులు 126, కెనులు | 

1,604, జోరాస్ట్రియన్లు 8, మవామ్మ 

దీయులు 8,788, నై్ర_వ్షవులు 0,484, ఆరెమ 
వానులలో వర్గములకు (12020) చెందినవారు 80, 

వర్గములకు శెందనివారు (Non-trIbal) 6 616 

అక్షరాస్యత = పురుషులు $4 2 శాతము (స్త్రీలు 

18 8 శాతము మెత్తము ఓక 8 శాశము 
ఆర్థికము (కోట్ల రూపాయలలో) 

వరిశ్రమలు = కోలవవని ముఖ్యము పోర్టు శ్లెయిర్లో 
రంవవు మిల్లు ఆరణ్యశాఖచే నడవలడుచున్నడి ఇచ్చటే 

ఒక అగ్గి ెస్టైల కర్మాగారము "వర్న ఇండియా మేచ్ 

ఫ్యాక్టరీ” అను కం'వెనీచే నడుపబడుచున్నది శేనేత మగ్గ 

ములతో బట్టలు గీయబడుచున్నవి కొల్బరిపీచుతో చేయ 

బడు పరిశ్రమలు గలవు 

విద్య = ఇచ్చట నేడు ! ఉన్నత పొళళాల, 8 మాధ్య 

మిళ పొఠళాలలు, 28 ప్రాథమిక పొకశాలలు కలవు 

(ప్రాథమిక పాఠశాలలు బేసిక్ పాఠశాలలుగా మార్చ 

ఇడుచున్నవి 1955లో విళ్యార్థులసంఖ్య 800 

ఆరోగ్యళాఖ క వోప్పటళ్ళు 18 ఛిన్న వైద్య 

శాలలు కలవు పోర్టు ల్లెయిర్లో మంచి “సివిల్ వోప్పి 

టల” కలరు 

సహకారోద్యమము = &8 నవాళారవంఘములు వని 

ఆంకర్వీద్యుత్స్రతిష్ట 

చేయుచున్నవి వీనిలో 1 & అమ్మకము కొనుగోలు నంధ్లు 

ముతై యున్నవి 

భవితన్యము = (నన్తుతవు భారత (వ్రఖత్వచువారు 

ఆండమాను దీవుల అభ్యుదయమును గూర్చి అలోచించి 

వథళములు చేయుచున్నారు అండమాన్ దీవులకు 

(బిటీమువారి శాలములో జేరన్థుల ఆలాన భూమిగా 

వర్చడిన అపఖ్యాతిని ప్రజలు విస్ణరించి, అచ్చటికి కొండరు 

వలస పోనలయును, న్యవసాయ రంగమున, పారిశ్రామిక 

ఈంగమున అఖినృర్థికర కార్యకలావములను వ్రమేసెట్ట 

వ్వయంపోవక శాష్ట్రముగా శేయనంయును. నౌకా 

4తణ “కేంద్రముగా దీనిని శేయనలయును ఈ ముంగర 

భూములు విహార యా(శ్రావరులకు దర్శనీయ త్ర 

ముగా వాని కెక్కునట్లు తగు చర్యలు ఖై లొనవలయును 

ఇట్లు కృషిచేసినయెకల అండమోను దీవుల కావిరశ 

[ప్రశాళనంతముగా నుండుననుటకు అవకాశములు గలవు 

శరామా 

ఆంతర్విద్యుక్చ)కిష్ట... విద్యుశ్న0వాహము [218- 
ctr10 current) యొక్క నంవూర్హ మార్గమును విద్యు 
ర్వలయనుని (210010 యోయుక) యంకురు. ముఖ్య 

ముగా విద్యుద్యతయము మూడు భాగములు కలిగి 

1 విద్యుద్వలయమునకు శక్మిని (0య%) అ ౦దించు 
విద్యుత్ప)ళనము(గిం॥గ6 of Electricity) అంశర్వి 

ద్యుళ్చరతిష్థాపనమ.లకు సాధారణముగా ఈ [క్రింది 

జాతులు వనికినచ్చును 
(ఆ) ఏకముఖ వికల్బ విద్యుత్సవావాము (Simgle 

phase AC) అవగా ద్వి శం (క్రీ (పేషణము 

(2 wire mpply} 

(అ) (త్రిముఖ వికల్ప విద్యుత్న)వావాము (11186 

phas AC) అనగా |కితం|క్రీ (వ్రేనణము 

(g wire supply) వ 0కు దళల మధ్యనై నను 

వోళల్టేకి (4160) సమానము 

(ఖ (తిదళా వికల్ప విద్యుత్స్రవానా ము ({Threc 

pharcA 0), అనగా చతున్తంతీ ('పీనణము 

(ఓ wre supply) df (Phuc) సను తటర్ధ 



అంతర్విద్యుక్స్రితిష్ట 
మునపను (2౯681) మధ్యనున్న వోల్టేక, వ 
శెండు రళల మధ్యనున్న వో క్రేజినై నను 
a ఛా గెట్లుడుకు 

(ఈ) బుజు ఏద్యుత్న (నావ ద్వికం[త్రీ ('వీషణము 

(two wire D ౮ Supply) 
(ఉ) బులు విద్యుశ్ననావా (క్రశంక్రీ (వీవణము 

(Three wre D C Supply) బహీర్గత అంత 

ముల (0116౧) మధ్యనున్న వోల్చేజి బహిర్గత ) 

వర్యమమల సర్యవన్న వోక్టేతి కొడు... ప్రీ సుత్రియొక సరళ విద్యుడ్వలయము 
ెట్లుంతును 

8 విర్యుశ్ళ 8న (0060021 లంజా చాంఛిక రూప 

ములుగా మార్చు వినియోగ ఫొధనములు (00380 వివిధ విద్యుద్వలయములను నిర్మింపనలని వచ్చినపుడు, 

మ్య తేళాంఆ).(గ్రీవములు. (12098) అ ల్భు లు వలయములు సమాంతర (258114) పద్ధతిలో (చూ వ 8) 
వంశాలు, గంటలు, ఇస్త్రీ చెళ్టెల, ఉష్టోళ్చార జనళముతో కలుప బడును 

కములు (Henten), రి ఫెళిరేటర్లు (Refrigerators) 

మున్నగునవి ] + 

అనకము (66167205) నుండి వినియోగ సాధనము ఎగ్తళ్రినుము 

లకు అవనశానుగుణముగా శకి నందిచ్చు తంతులు, 

మరియు వశీకరణ యం|త్రసాధనము (001101 gear) ఆ 

ఈ శాగమునే విర్యుత్చతిస్థాపకులు (కాషాయ) ibaa 
విర్యుద్వలయ (160010 arcurt) మని సొఛారణ ప ౩ ఉమానశోర్టేజుకల సమాంతర విధానపు 

ముగా ఇెవ్పురురు నిద్వుచ్వంయము 
నరళ విద్యుద్యలయను ... (812310 circuit) (చూ 

వ 1 నరియువ బీ) మూడు తర్మతుంను కలిగి యుం అనగా స్వీచ్చితంతుల నన్నిటిని జర శేంద్రనునకు 
డును వాటిలో ఒక తంత్రి జనకమును దీపముజో (081), డీనపు తం|త్రులి నన్నిటిని ఇంకొక "కేం దమునకు 

గారి, గంటతోగాని కలుప్పునది రెండవ కంత్రి జనకము కలుపుట ఈ విధముగా విద్యుక్సే మణను యొక్క 

'యొక్క ఇంకొళ ముఖమును స్విచ్చితో కలువునది సంపూర్ణ పీడనము (2202000) (ప్రతి నవలియమునకు ఇతర 

మూడవరి స్విచ్చిని కీపముత్రో కలుపసది వలయములబే విని యోగింపబడు బలము (20౪60) విషయ 

అన్ని ఆంతర్విద్యుద్వళయములను ఈ సరళ విద్యు మున సంబంధము లేకయే సంపిణీ చేయబడును ఈ వలి 

డ్వలయము ఛాఛారముగా కైకొని నీర్మిం వచ్చును  యముల(వేసణ అగ్రములను (నీ1ై0) యక) భవనము 

నందలి ఒకానొక అనుకూల |ప్రదేశమునకు కచ్చి సమౌం 
iy పకట తరవిఛానమున (Parallel) వంపీణీ 'వెళ్లైవై (హింది 

wa? అటి board) కలువవలెను. ప్రతి వలయమునందలి తం[కు 

. లును ఫ్యూజు కీగలచే (F119 711౫) సంర ఊ&ంపబడవ లెను 

విద్వుశ్చ్వతిషస్తాననము కలిగిన (large 6lectrical 
$1 సరీ వడకిర్యణయము నా. ) స్థావన mstallaton) ఒళానొక భవనమునందలి వేరువేరు అంక 

2 



స్తులకును, భాగములకును సరఫళా చేయుటకై వివిధ 

వంపిణీ "వెస్టైలుండును అంతర్విద్యుత్నఏలిస్థావన కవనర 

వడు విద్యుత్సిచవానామును (గ్రహించ నమర్థములగు 

"రెండు వ్రఛాన తంతులు (68014) పంపిణీ "పె్టైకు 
వేమా చేయును 

[ప్రథాన న్వీచ్చి (mam mitch), మరియు వ్యూజు 

శీగల చ్వారా (ప్రధాన తంత్రులు వంవిణీ "వెళ్టుకు కలువ 
డును దీని నసాయమున అంత ర్విద్యుత్స)తిష్టావనము 

నంతను నిర్గీవముగ (64264) శేయవచ్చును 

శంగ్రులను సమాంతర విధానములో నమర్శుటలోగల 

ముఖ్య వ్రయోజనమలుః.. 1 విద్యుత శిష్టావనములో 

నొక భాగములో నేదేని నురన్ముతు చేయనలని వచ్చిన 

ప్పుడుగాని, మార్పులను శేయనలని వచ్చినవ్పుడుగానీ, 

ఇళరభాగములళో సంబంధము లేకయే |ప్రశి ప్రమాణ 

మును (6264 1) |ప్రజ్యేకింవబడుకు (18011196) 

8 మొత్తము విద్యుచ్భారము (1024) వివిధ వలయ 

ములలోనికిని సర్జుణాటు చేయవచ్చును. దీనివలన 

వి వలయములో వళరీతిమైన వీడనయొక్క పత 

నము (Prar6 యూ) సాధ్యవడును 

(వేసళవు శోje (Supply voltage) వినియోగ 

సొధనిముల కతనరముగు వో ల్రేజిళం'చు ఆధికమగుచో, 

మరిరెండు శాన, అంతక ౮'ఖె అధికముగ శాని వినియోగ 

సొధనములను (శేజీ విఛానమున (12 80౧౫) నమర్చ 
వచ్చును (చూస శ) 

bsh 

తీవేములు 

వ 4 ఫ్రేణీవిధానపు వలయము 

(జీ విధానమున ఒకే విద్యుశ్చ)వావాము (ప్రతి 

డీవనులోనికి [ప్రవహించును కనుక వలయము నందలి 
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అంశర్వద్యుళ్ప్రలిన్థ 

వ్రతిదివమును ఒశే బలమును (20/9) కలిగి యుండ 

వలెను శాని ఈ (శేణీ విధానమున ఒక అననుకూలక 

ఉన్నది అది నమన, ఏదేని ఒక దీపను వెడిపోయినచో 

వళయము ఖండింపేవిడి, అన్ని డీపములును నివ్వ) యోజ 

కము ఐగురు మరియు మనకు ఇచ్చవళ్ళిన దీపము నొక 

చానికే వాడుట కవళాళ ముండదు 

విద్యుళ)తిష్టావనములందు. తం|త్రులకు రంగుల నుభ 

యోగించుట మొళా నొక సాంశేకి్ వద్ధతి ఇట్లు 

చేయుటవలన |ప్రతిష్ధాపన నమయముక పొరపాట్లకు 

(ఫ్టాలిళ్యములకు) శావుండరు నులథశరమునుగూడ 

అగును సాఢారణముగ, వినియోగ (వేషక మార్గము 

అకు నలువురంగును న్వీచ్చి (పేమకమౌర్గము లకు ఎరువు 

రంగును ఉపయోగింతురు స్వీచ్చిని డీనముతో కలుపు 

శం|క్రులు ఎరువ్సు రంగుతోగాని, కొన్ని (ప్రత్యేక పరిస్థితు 

లిలో నారింజ (0740౯౭) రంగుకోగాని గుర్తింప బడును 
(చూవ 6) 

వీబీ పేట్టి లీవవ్చస్టేవకము లేల 

నుండీ 

వళ 
శంతన pup) 

కీళ్ళ 

ప5 ఒకటే వీపము గల పలంయము 

పంపిణీ వెస్టేనుండి నరఫరా బేయనిడి ఏకధృవ న్విచ్చి 
(కుక్రీం pole switch) చే వశీకరింసబడీన వలయను = 

డివవు పాయింటు (20 నిర్టీనముగ (D220) నుండ 

వలెను అనగా స్వీచ్చి 'తెరునఇడినప్పుకు (11/00: mMtch 

౫ ౦p6) పాయింటుకు [ప్రధాన తం|క్రుల భూనంబంధము 

వైన (Earth ౫4౭) కలువవలెను ఇట్లు చేయుటనలన 

|ప్రణానతం|త్రులకు విద్యుదాయాస ముండదు జయా 

021 51౯210) మరియ దీపములను మార్చునవ్పుడు విద్యుత్తు 
యొక్క "పెినుశాకుడు వలని (160630 shock) అపాయ 

ముండదు 



అంతర్విద్యుళ్చ)కిష్ట 

వలయాక్మక పటములు (1/06 Dingrams) ఇట్ట "ట్రీ మరియ “లూస్ తం్రీవిధావములు ... (౫6) 

పటముళను చి|క్రించునవుడు సానూన్య వలయము నందలి 22 1000 బాయి 0 ౪౯0) 

ఛాకువులను (యయ) ఈకింది వర్ధతిలో సాంశేతం క్రింద నటములను వరీడింనగా ఈ విషయములు 

Q రెండు మార్గముల (ప్రసారము ఈ క్రింది "లూప్! విధానపు నలయాక్మక వటములు 

ఒక మార్గమున అవసారమున్లు (అంతర్విద్యుక్స' 
కలుగజేయు వ్వీచ్చి 

వలెను వ్యక్రనుగును - 
“ట్ర విధానమందు ఆతుకులు (011) చాగి ఉండును 

1 ఒక (ధ్రువముగలి స్వీచ్చి ఒక్కొక్కప్పుడు వాటిని గుర్తించుటకూడ కష్టము 

నజఫు 

Nr 8 వ్యూల తీగ హా 

ఆత నీళు! ర్రై 1౪ 
ట్రీవిధానము 

5 “రెండు (ధ్రువములుగ, శు? అ 

( శ “లూక్! విధానమందు విస్తారముగా రాగితో చేయబడిన 
శం[తులను 'నాడుటవలన అతుకులు ఉండవు మరియు 
(్రకిష్థావనములో పొరపొట్ట్లనునవరించుటకూడ నులథము 

2) 6 రీవము లేక బల్బు పటు షట 

ణో తను 
కఫము 

18 మధ యొక 
ఇ ఇసి 1 సీఫి జీల 

*టూప్ విధానము 

పటము 8 

ఈ 
సం 

09స్టావనములలో సాభారణముగా ఉప 

'యోగంవవిడును 



ఆంకర్విద్యు ళ్ళి వ్ర 

వ 11 ద్విమార్గవు స్వీచ్లతో ఆధీనములో నుందబడుదీనను 

“అ' వర్డగాని ఆ' వద్దగోవీ న్వీచ్చిని ఉపయోగించి డీవమును 

ఉవయు క్రముగను అనువయుక్షముగను చేయనచ్చుకు 

ద్విమార్గవు స్విచ్ యొక్క వశాంకర స్థానములు చుక్కలతో 

చూపబడి యున్నవి 

జటము 0 

వీధితోనున్న తంత్రులముండి మూవళమునకు చేరు కంతులు 

మానళము వద్దనున్న రెండు కంపెనీకారి ప్యూజుకీగలరే 

నంరషింబేఐడును ఈ ప్యూజుతీగలు "మీటరు?! (లేళ మావ 
కళ ము) ఆనుర్నబడిన 'సెస్టైకీ అనుర్చవడును "రెండు ఫీడర్లు year రా 

పంపిణీ వెస్టైను పోసించుచుండును. ఇని ఆక ద్వి(ధ్రువ ప్రధాన వటము ]నీ 

స్విచ్చిచేకను, వ్యూురేతను నంరతింపలడుచు ఆధీనములో  వటమున చూసండిక వలయమును 'ఆ' కర జ నర్ధ 'ఇ* 

చుంవేబడు చుండును వద్దనున్న వజేని ఒళ వ్వీచ్చిడే వశీళరింద నచ్చును కొన స్థానము 

అందున్న ఈ ఇ అనర్జ ద్విమాళ్గవు న్విచ్చులు ఉపయోగించ 

ఇడుచున్నఏి మధ్యనున్న నశిళరణ స్థానమునర్ద ఒక మధ్య 

స్వీచ్చి అమర్నబడినడి బ్వచ్ఆ వీశాంతర స్థానములు చుక్క 

లతో చూనేఐడి యున్నలి 
hue 

వ 10 ఢిమార్గపు వంసిజీ సెస్లె 

కిన సంఖ్యగల విద్యుర్వలయవు ఈం క్రీవిధానము గంపూర్ణ 

ముగా నున్నడి పంపిణీసేస్టై రెడు శేబుల్సు చ్వార వ 18 సూచకము మరియు గంటను కలిగిన సలయము 

పోషింసలడు చున్నది ఇని వ్రథానస్విచ్చి (వ 9)తో కలుపబడి కండు ఘటసుం (020) శే వేసంవనడ, 8 చేరు వేరు 

యున్నలి ఈ స్వచ్చి 'వెష్టివ శలుదబడిన తంగ్రీిలిధానము. నొక్కుడు స్వీచ్చిలలే దళ్ళరింర శిడిన గంటయు నూతకనును 

నంతను ఆధీనములో నుంచుచున్నడి గల నయము 



ఆంకళ్విద్యర్ప్రతిన్థ 

స్తోళ్చి వం! తరము ౪కు 3: 4జీ లోవెద్దా 

వోవస్రే నకుల 

జీకోటీతక్షర్తి లని సవ్ర కర్షక లలకలు 

ఉతర శో వద్పుగత్సవాదపు 
తీ 

మూడు కాగములుగా లిడగొట్టి బడినది ట్ి కాగముకు కటక్థ కంఫికని (2621 dss శఈంకులలో సొకళాని!ని {rhe wee) Csaba పోషీందవిడీనది. ౪ కి భారము మూడు జీకన ఈంతులచే కఈోషంకండినది చతుర్[ధ్రుకన్వచ్చిజ్చే (వేతసాకన నంతయ వేకీశరెంతండినది 1,5, 3 జీనశ 
ద్విమార్గవు గంటల యను 

శంకుల (కక కముగా ర్యూజాతీగలశే నంరశించజడి, (వతి గంటీచెం | గంట లె? 2 అ ఈర డును ర్న 
స్టావమున కంకనును గోతం బిచ్చుచున్న వి 



గృవోంక్విద్యుళ్నగిష్టావనములతో, శం[తుల (వ్రకి 

ఫైనా పద్ధతులు ( ణం కాజీయి). ప్రధాన 

ముగా మూడు రీకులుగ నున్నవి 

1 పద్ధతి {Cleat system) 

8 చారుపేటికా విధానము (Wood oning కాకా 

tem) 

శీసిటి యక్ పద్ధతి (0 1, 8 eystem} 

56 వాళ విధానము (౧0౧61 system) 

విద్యుశ్చిశిస్థావనము యొక్క |వ్రక్ళతి (Nate), 

dam (Protection), ఖర్చుల (Expenditure) నను 

సరించి, ఈ వైనురవారింపవడిన పద్ధతులలో 'నేరో ఒక 

ఛానీని ఉపయోగింన వచ్చును 

కీల వద్ధతి - (Oleatsyptem) ఈ పర్ధతిలో, 

ఆంకర్విద్యుత్స ) శిష్ట 

(Volcamsed India Rubber) పోవుటకు వీలుండుకు 

శెండు క్లీటులును మ్కొతో శజ్జదూల మునకు (Wooden 

bem) గానీ, ట్ఞబర్టీలకుగాని విగిం లడును శాం క్రిటుకో 
గాలి, ఇటుకతోగాని శేయబడిన గోడలకు ఈ పోర్సిలీను 

క్షీటులను [స్మూతో నిగింవలేము అందుకే గోడలోనికి 
ముందుగ కజ్టవిళ్ళలన. (Wం0den p10g5)8ింపీ, సి మెంటుతో 

సీవపు తొడుగు వద్ధతి (L824 607666 పాటలు). ఛాట్రిని గోడలో నతిక, ఆ కజ్జిలిళ్ళలకు వై పోర్సిలీను 
శ్లీటులను బిగింతురు (చూ వ 16) 

తంతులు 'కేమకుగాని, రసాయనిక ధూముములకు 

{Obomucal fume) గాని, తదితర విధ్వంసక ళక్తులకు 

గానీ గురికాకూడదు గోడలలో నుండిగాని, ఇంటి 

కప్పులో నుండిగాని తంతులు పోవలసి వచ్చినప్పుడు, 

చాటిని పోర్చిలీను గొట్టముల చ్వాళాగాని (205001 

tubes), దిట్టమైన లోనావు చాళముల (Metallic con 

శెండు పోర్సిలీను శ్రీటు (వళ్ళ) లుండును (Porm 4 చ్వాళాగాని గొంపోవ లెను 

(22౪) ఈ "రెండు శ్రీటుల నడును వి ఐ ఆర్ తంత్రులు 
1 

బిల క్ లేం 

ww 

స్ట | కోటు దూలము 

తండ్రులు 

T అకొరవుతడుతు 

న 16 శ్లీటువిధానను 

క్లీటు పద్ధతి ననునరించిన [వశీస్థాననము చాల సుకువు 

కురియు మార్చులమగాని, వ్యా పని (డవ40008) గాని 
చాల నులథతరముగ చేయనచ్చును శాని |ప్రస్తుశశాల 

మున ఈ సద్ధతి ననుసరించిన [ప్రతిష్టావనము వాడుకలో 

లేదు ఇది శస కాలములో విధ్వంసక శక్తులకు గురియై 

ఇెకిపోనునుగాన శాళ్కాలికమైన (por) వి 

జ్థైవనములకు నూూత్రము ఈ సద్గతి ననువరింకురు 

దారుసేటికొ విధానము (WoOd amg 878105) _ 

విబఐ ఆర్ శం|తులు, గాడీలుగల పేటికగుండా గొం 

పోఐడును దీనికి కట్ట లిద్దీ కప్పు (లేక మూళ) ఉండును 

ఈ ఏర్పాటువలన, కంత్రులకు విధ్వంనక శక్తులనలన 

అపాయము ఉండదు పేటిళను (0౬80ల) సమాన దూర 

ములలో స్థాసింపజడిన పోర్చిలీను లిళ్ళల నవోయనున 

గాని, లేక క్లీటు వర్ధతియందుడాహారింసఐడిన కజ్ఞనిళ్ళల 

సవాయమునగాని, గోడకుగాని, నీలింగుకుగాని న్యూ) 

నవోయముతో విగింపనచ్చును (చూస 17) 

"పేటికయును, నైకన్సును రెండు మారులు షెల్లాక్ 

ఇార్నీమ్తో వూతపూయబడనశెను లోనలను, నెనుక 

శాగమునను ఒక నూరును, |ప్రశిష్థావన కరునాత యెడవన 

మారు జయట చుండియును ఈ వార్నీను వేయనశిను 

ఇయటి వార్నీముకు బదులు రంగు 'వేయనళ్చును, (ఈ 



అంతర్విత్యక్ళ కక్ష 

టీ T అోరవు అతుకు 

వ, 17 దొరూసేటికా విధానము 
శాక్నీషు న్వచ్భమైక "షెల్టాకును న్నిరిట్లో కలుపుట 
వలన శయారు చేయవచ్చును ) 

పొళ్ళ 8 ఫొన్ల మెళ్లాకునపు ఒక గాల్ స్పీరిట్ 
కలువవ లెను 

విజాశి ్రువశ్యముగల (000068 polarity) 
తంత్రులు 'ేరు'వేరు గడీల గుండా (రింైక?రు 800౪) 

ొంపో ిడవలెను మరియు ళంశ్రులవైనున్న విద్యు 
లృంథనము (165018101) న శఫాయము కోలుగకుదడ 
అకుకులి వద్దనున్న చాడియైన కొనలను వరిగా (సాఖగ) 
శేయవళెను 

ఈ వర్నాటునంశను శేరు (ప్రజేశములందు గాన్సి 
అగ్నివలని అపాయోమున్న వ్రజేశములందుగాని కిపయో 
గివరాడు ఈ విధానములోని నదుషాయమేమన- గది 

లోనీ కేళథవనములోని ఆలంశారమునకిడి తగియుండును 

నీనవ్పతొడుగు శర్ధలి (1.624 0౪౭౯౭4 పూయు) _ 
రబ్బిరుగాని, శాగికముగాని కవ్చూంగలి 
శములృవై (యబడే1t0ణ) అకుకుకేని సీసపు తొడుగు 

వరన చావొకములకు కేనునుండియు, వాళావరణము 

నందలీ తిని వేయు న్వజ్ఞానముగల (00౯7081౪౭) విధ్వంసక 
శల నుండియు రథణ నకుటూరును క్లిన్సులచే నమాన 

పత్రం  దూరములలో కజ్ణదూల 

తులకుగాని,కజ్టక్యాటను 

కీకశితొటుక వక్షసి (Battans), కం 

(తులు శాంకీటు, ఇటు 

wm గోడలసో ననుర్చుటకు 

ముందుగా లిగిం బడును 

కట్టబ్యాటనులు గోడలకు 

స్కూలు లేక గాల్ 

fe (Rawl plugs) ఛీ 

బిగింస బడును (చూ 

వ 18) 
క వద్ధకీనీ అము పైకి I~ 

ఫ్రావనములకు ఉవయో 
వ 18 సీసపు కోడుగుపద్దతి గిపరు ఈ వద్దని ఎడ 

ఆగని బంధమును (Contnuous band), గోష్టమెన 

భూనందింధమును (RfiMont earthing) కలిగియుండ 
వకెను 

పీటియన్ పర్ధతీ[640 tyre sheathed system) - 

శ పద్ధతిలో విఐ ఆర్ 

శంకులకు వెన దృథ 

మైన రబ్బరు తొడుగుం 

డును ఈ రబ్బరు తొడుగు 

శ్యాళ్ మర్ల పవయో 
గించు రబ్బరుత్ ' తయారు 

చేయబడినది ఈ రబ్బరు 

కోడుగు శేనునుండియ, 
శఈధిళర రసాయనికధూమ్రు 
ములనుండియు, జత 

(Pan నుండియు 

రతణ నీయగలరు 

వ 199 టి యన్ వదతి కు ఆ 

నులకుగాని క్లీప్పులచే కిగించనిడును క్యాటన్లు న్లగ్గులతో 

గోడలలో నిగించవడును (చూత 16) 

ఈ వర్ధతి ననునరించిన (వతిష్ణాననము ఇకర వద్ధతుల 

ననుషరించు చానికన్న చవక ఇట్టి (పలి ష్థావనమును ఆకి 

క! 

(yufun 

శస్త్ర లు 

“కస్త 



శ్వరితముగను, సులభతరముగను వర్చాటు చేయ 

వచ్చును అందులే ఈ పద్ధతి వి_ష్ఫృతముగా వాడుకలో 

నున్నడి శాని ఇట్టి ప్రతిష్యానననును తంత్రులకు నూర్య 
రళ్ళి సోకుచోట్ల ఉపయోగించళాదు 

నాళవిధానము (రయితి! system) _ ఇందు 

వీ ఐ ఆర్ శం[క్రులు ఉక్కుతోగాని, ఇనుముతోగాని 

చేయబడిన గొట్టములగుండా గొవిపోవిడును ఈ గొట్ట 

ములు రృఢముగ నుండుటనలన, ఆగ్ని వ్రమాదముల 
వలనగాని యాంత్రిక నంబంధమైన దెబ్బల నలనగాని 

(Mechanical mjury) గొట్టములోనున్న తంత్రులకు 

(చూవ 0) రతణ కలుగు చున్నది 

ట్లొకలిఫొళతీ 
పటము ని0 

శాన్డ్యూట్లు (నాళములు) రెండు రకములు 
1 న్యూడ్ నాళము. (కయారశాండే 009021) 
2 చీలికతో కూడిన శాన్డూూట్ (50114 conduit) 

1 స్థూర్ గాళవిధానమూ _. న్కూంతో గూడిన 
ఇాండ్యూట్లు మధ్యరళపు పీడనము (16411%॥ pres 

౯88 ) గల (2860-800 వోల్టులు) విద్యుద్వలయ ముల 
కువయోగింకుడు విద్యుద్వ్యలయములను 'కేను నుండియు, 
ఇకర ఆఘాశములనుండియు నసంరతించుటకు ఈ కాం 

డ్యూట్లను వాడుదురు శాండ్యూట్ల కొనలను ప్రత్యకమైన 

5 

ఆంతర్విద్యుక్స్రకివ్ట 

చుట్టువాడి (71084) (ప్రతిస్ట్థావననములలో బిగింకురు 

(తూవ 81) 
వరిశ్రమలలోను, వివిధ (వ్రజాసంబంధికములలోను 

చీలిక శాండ్యూట్లు (ఏ200 0ndu16) అక్యంతోవయోగ 

శరములుగా నుండును 'శేమగానుండు స్థలములలోను 

బాళావరణ విధ్వంసక శక్తులకు గురియగు చోట్లలోను 

ఈ చీలిక కాన్డ్యూట్ల నువయోగింవరాగు శావీడివై 

చాభారవడు జొరుడు బంధములను (Fito type 

slp fittmgs) శాండ్యూట్ల కొనలను కలుపుట కువయో 

గింతురు శాండ్యూట్లను గోడలపై మోవుల (824148) 

సహాయమునవిగింతురు మోవులను గోడలలో నతుళ ఇడిన 

కట్టవిళ్ళలపై బిగింతురు 'కేమగానుండు స్థలములలో, ఈ 

శాండ్యూట్లను 'శ్రేమను 

రశించుటశై గోడపను, 

శాళమునకును మధ్యకజ్ట 

దిన్ములు నరియెన విలా 
మముళతో స్థాపింతురు 

వెజ్టావేయుబడీ శ ప్ర గళము శాండ్యూట్లు ముందుగ 

శూల నాళము 

= కక క్ల శం|త్రులను వాటిలోని! 

చీక కాళము లాగుదుడే శావున చాల 

నటము 1 జాగరూకతతో శాం 

డ్య్యూట్లు ముందుగ |ప్రతిస్థాఎంన వలెను మధ్య మధ్య 

కొన్ని పరీజార్థపు లిగింపుల (Inspection fltunga) 

నుంచుట లన చాళవిధానము ననునరించిన ్రతిష్టా 

పనమును సుప్రతిస్టిశముగ చేయవచ్చును తీగలతో "పేనిన 

'వావాకములను (నిరాముడీయే 6006400006) శాండ్యూట్ 

గుండా లాగుదురు తంత్రులు నులథనుగ నాళము 

లోనికి కారుటకొజకు (ఫెంచి సుద్ద (French-Ghalk) 

నుషయోగింతురు 

నుంది బంధము చేర్చరచుట (Prper bonding) 

వలనను, (శేష్టమైన భూసంవింధమును కల్పించుట (౭8- 
cient earthing) వలనను, శాండ్యూట్ నంతను భూపీడ 

నము (08 10163681) నం దుంచుదురు 

బంధము నేర్చరచుట నురీయు భూసంబంధమను 

కల్పించుట (Bonding and earthing) విద్యుళ్ళునా 



అంతర్విద్యుక్స్ర)కిస్ట 
వాము స్థలనము (Lenka) నొందినపుడు, తంతులు 

నున్న లోవాపు తొడుగుబకూడ విర్యుచ్వానాక ములుగ 

వనీచేం, తీవ్రమైన అపాయములకు పౌకువులగును కాని 

తొడుగు అకుకలవద్ద (౮01005) భక్షి మంత మైన ఇంధనము 
శేర్చరచి స్థలనమునలన శాండ్యూట్ లోని విద్యుత) 

చాహను)ను (ఆంపులేనిడిగాభేస, వరో ఒళ స్థలమునుండి 

భూసంభంధమును కల్నింపవలెను దీనిరలన లోవాపు 
తొడుగు భూపీడనమునం డుంచబడి (Bath ౧0162021) 

విర్యుత్తుయొక్క ఘాతమునుండి (1066020 5h064) 

రమణ నమకూరును లోళావు శొడుగునకు లేక శాండగ్యా 

టువకు విద్యుక్సే్రేషకమయొక్క. ఉక్సారన స్టానమనడ్డ 

(Entry ఆ the ppl) భూవంవింధమును కల్చింతురు 
జరీ లో నకు రాగి బావాకముతో విగింబడిన కూసంలంధ 
మును కోల్సించు క్లిష్పును (Earthing chp) (చూ వ 28) 

ర్ల మరియొక కొనకు అలవాహాక 

మును (Water mpply mains}, 
భూమినిగాని ఘూనంబంధమును 
కల్నించు పళ్ళెమును గాని (2th- 

ing plate) కలివి, భూసంజంధమును 

Poche శల్చింకురు.. భూసంబంధమును 

విస్తృతి {Cross sectional arse} 0౧0046చ అం 

(1/0029 లేక 14 యన్ డబ్ల్యు జి లకు తక్కువ 

శాకుండ లేక రతణమును పొందు వావాళముల ముంద 

ముళోనగము మందమునకు కక్కున శాకుండ గాని 

యుండవలెను భూసంబంథముము కల్పించు పళ్ళెము 

యొక్ళు వైశాల్యము 1నుండి శీత అంగుళముల నర 

కును ఉండనలెను ఇదీ కలీనము భూమిలో 8 అడుగుల 

లోతున తడియైన కేసుతో (0822 lace) జంధింప నడ 

వలెను ని_క్మృత [ప్రతిస్థావనములతో ఒకటికన్న ఎస్టనగ తో 
భూనంబంధమును కళ్పించు వళ్ళిములు ఉపయోగింన 

బడును మజల ఈవశ్ళెముల నన్నిటిని అంతర నంబంధు 

లుగ చేపేదరు 
నియనుముల ననుసరించి లోవావుతొడుగు లేక శాం 

డ్యూట్ యొక్క చిరోధమును, భూమీయొక్క విద్యు 

నుండి సంపూర్ణమైన (ప్రతిష్టావనలోని ఏ స్థలమువకుగాని 

మధ్యగల భూసంబంధమును కల్ఫించు సీసపు ప్రమాణము 

యొక నిరోధమునుకలివి ఒక ఓము కంశు మించళాదు 

గ్రతిష్టావనములను పరీక్షింయుట (Tesnng 16062081 

Tosteallations |... నియమనుల ననునరించి |వ్రతిష్టావ 

నమును పరీతంచుట అత్యవనరము ప్రతిష్టాపన యొక్క. 

సామాన్య స్థీతిని తెలిసికొనుట కొఆకు నిద్యుర్భంధనము 

యుక్క. నిరోధమును ([15l1f10॥ reustance), భూ 

వంబంధము యొక్క వా రాకత్వమును (6004162569), 

విద్యుద్వావాకము న్వీచ్చిల సంబంధములను పరీఓించుట 

అవసరము డీనిశ్తై ఈక్రింది సరీతలు చేయబడుచుండును 

భూవికీవ్ర విధ్యుద్బంధనము యొక్క. నిరోధము - 

'మెగ్గర్ (M6gg౭r) అను సాథనముతో ఈ పరీతను కొన 

సాగింకురు విద్యుర్వలయములందు పొధారణముగా 

నుండు చో ల్లేతికి సుమారు రండు -రెట్టున్న బుజావిద్యుత్స) 
చావావు వోర్టేక (0 ౮ Vం1t5g౭)పరీజకువ యోగింకురు 
(త్రిదళా వికల్బ విద్యుత్ప్రబాతాము చాడివట్లయినచో 

ఆర్ యమ్ యన్ (వికల్ప) విలువకు రెండు కెట్లు 

అవసరము) ఈ సరితను (ప్రతిష్ణాసనమున కంతటకును 
కం'వనీవారి (వ్రభాన (మేమళ తం[త్రులను క్రలువు ద్వి(ధున 

వ శిరి భూమికిని, సర్వనాహశములకును మధ్య పరీక్ష 
(దీపములు శీసివేయవతెను స్విచ్చిలు తెరచియుంచవలెను ) 
న్వీచ్చి వద్ద కొనసాగింపనలేను 'మెగ్గరు యొక్క 

శ్రా్వారము (Earth అంంటాడిం) తో సంబంధ |న్రచేళము భూనంధి కొన (Barth tema) జలవానాళమునలో 

34 



లేక మంచి కూనంబింధమునకో కొలువనలెను 'మెగ్గడు' 

యొక్క విద్యుచ్వాహిని యొక్క కొనను (Lime 

termnai) (ప్రథాన తం[క్రులలో {Mam lead) వేదో 

వొళచానికి కలువవలెను ఈ వరిత నొనరించునపుడు 

(ప్రతిష్టావనమునందలి స్విచ్చిల నన్నీ టిని మూసి చేయవలెను 
వ్యూజు తీగలు వాటి చాటి స్థలములలో నుండ్రన౭ెను 

రీపములన్నియు చాటి వాటి స్థలములలో నుండవలెను 

ఇట్టే కలో విద్యుద్నరిధనము యొక్క నిరోధము 

(చా J) మెగోముల (Megohm) కన్న 
హు వంఖ, 

శక్కువగ నుండరాదు కాలి (వ్రతిష్టావనమున ళంతకును 

నిరోధము మెగోము కన్న అధికముగ నుండరాదు 

(చూ న 20) 
విధ్యుద్వాసాకముల నధ్య వీద్యుదృంధనము యొక్క 

నిరోధము (1౫11600 resstance between condu- 

౨)... నాపొకోములను నరఫరాచేయు. కం"చెనీవారు 

ఇాహళముల విరోధము విషయమున పట్టుదల వహింపరు 

శాన ఈ పరీక పాధ్యసడివచో మూశ్రమే శేయనచ్చును 

ఈ వరీడలో, బిగింపులి (Fittmg) యొక్క "రెండు 
విద్యుచ్వాహళముల మధ్య విద్యుదృంధనపు నిరోధమును 

కనుగొన వచ్చును ఈ షరీతను కొనసాగించు నపుడు 

వ్రశిస్టాననమునందలి ఫ్యూజు తీగలు వాటి వాటి స్థాన 

ములలో నుండవలెను స్వీచ్చిలు తెరచియుంచవలెను 

(0%) డీవములను కీసి వేయనలెను (0౪౯) (శూ వ &ీ4 ) 

వ నిక విద్యుద్వాహళముల మధ్య పరీక్ష 

ఆంఠర్విద్యుక్స్రతిప్థ 
విద్యుదృంధనము యొక్క లిరోధము (లా! వవ కనా 

(Megohmః) మెగోముల కంచు తక్కువగ ఉండళారు 
ధనము యొక్క ఆత్యళ్ళ (Minimum) 

నిరోధమును “అత్యధిక (Maximum) స్టలనవు విద్యుత్తు 

(Leakage current} విద్యుర్వలయ ములోని విద్యుక్తులో 

కయ కోచి అధికముగ నుండరాదు” అను సూత్ర 

మును బట్టి కాడ కమగొనవచ్చును 

ఒక్ ద్రువముకోకూడిన వ్వీచ్చిల వద్దనుండు శంక్రుల 

కలయికను పరీక్షించుట = (ప్రతిష్థాపనమునకు సాభారణ 

ముగా కెందు 'వావాకము లుండును ౬౯ చానొకను 

భూపీడనమం దుంచబడవలెను ఇంకొకటి (వేసణము 

(upp) యొక్క నిర్గీతమయిన వోల్టేజి (Rated 

Voltage) వద్ద ఉంచబడవలెను విద్యుక్ప్రనాహమును 

ఆపునవుజెల్ల ఎలశ్ర్రోక్ ఫాన్ (Bl00tn6 (20), ఇ స్రీ పెసై 

(Electne0n), మొదలగు ఏిద్యుత్చరికరములను నిర్జీ 

నముగా (అనగా విర్యుక్ జీవతం త్రిమండి విడిపడుట) 

చేయుట భద్రత కొరకు అవసరము ఈ వరీవను చేయు 

నప్పుడు స్వీచ్చి యొక్క వదేని ఒకో కొనను భూమితో 

(ఊ నీటి గొట్టముతో) కలుపుచు, ఒక వరీజూ దీవమునుంచి 

ప్వీచ్చివి శెరచినట్లయిన న్వీచ్చి వద్ద కశియు తంకులు 

వరియైన విధానయిన స్థాపీంచినతో దినము. వెలుగును, 

శేనిచో వెలుగదు 

భూనంబంధి యొక్క. అవిచ్ళిన్నతను (dontinurty) 

వరీఓీంచుటి తం|క్రి చుట్టునున్న లోవావు తొడుగు వని 

వ చోటికైనను భూమితో సంబంధమును కల్పించు 

విద్యుత్ చ్వారమునకును (జాయే 26108) మధ్య నున్న 
విద్యున్నిరోధమును కనుగొనుట కీ వరీత చేయవలెను 

తం[తుల పైనున్న లోవావు తొడుగును, ఎమ్మిటరు 

(తణయంt౯) ను మార్చడగు విర్యున్నిరోధకమును 

(Adjustable Resstance) సుమారు ఆరు (6) వోల్టుల 

విద్యుగ్ధటమును | శేజీవిఛానమున అమర్చుట వలన 

పీడనము యొక్క. పతన మును (209 m the potential) 
కల్లొన వచ్చును 

ప్రధాన ప్విచ్చినుండి తంత్రుల కొట్టకొనమన్న దీనము 

నకుగల వోల్టేజ్ వళనమును కన్గొనుట నియనుమును 



అంతర్షవాకనులు 

బట్టి (చేనక విద్యుక్తులో సుమారు మూడు (కీ) శాక 
మునకు మించి వోల్టేకీ పకనముండశాడు అనగా 880 

వోల్టుల (ప్రేషక విర్యుత్తునకు చాచావు ర వోల్టులకన్న 
అధికముగ వోల్టేశి తన ముండశాడు ఈ సరీతను 

జేయుటకు (_పేషకమువద్ద వోలు మీటరులో వోర్టేతి 

కనుగానవలెను తరువాత [ప్రధాన న్విచ్చినుండి అతి 

తూరముననున్న దినము నద్ద వోస్టేశి కన్గొనవలెను ఈ 
శిండు విలువల 'కేడా వై 'తెన్పలిడిన నియమమును మించి 

యుండళాదు ఈ సరీతను చేయునపుడు అన్నిదీసములు, 

శదిళర విద్యుత్చరికములు పనిచేయు శుండవ లెను (0౫) 

ఒక్కొక్కప్పుడు వె 'కెస్పబడిన నియనుములను శత్రు 

(ప్రకారము పాటించుట కనశాశముండదు కుల 

యిండ్లరోను దుళాణనులిలోను మనను |ప్రత్రిష్థాపనమును 

శేయుటకగు ఖర్చును తగ్గించుట కొజకు కొంత నస్తుగుణ 

(ప్రమాణమును (012111) శ్యాగము చేయ వలనీ 
యుండును 

(ద్రశిష్టాపనమును వళ్చాటు చేయుటకు ముందు ఈ 
దిగువ అంశములను మొదట నిస్రారణ చేయన అను 

1 వినియోగింపజడు వస్తువుల (3జ్24ట511) రకమును, 

చాణ్యమును (aly) 
8 తం(కుల |గ్రతిష్థారభా విధానము 

8 1పతిష్టాపన వని సాగుచుండగా, వియమముల నుబ్జే 
శించుట 

4 వివిధ అంగముల యొక్క (మీటరు, ప్రభానమగు 

న్వీచ్చి మొదలగు శాట్సి శ్థాశనిర్టేశము, వివధ అంగ 

ములను, పొయింట్లను చూపువటము (9119), శావల 
సిన వరికరములి, వస్తువుల జొలిళా 

క అనవరమైన విద్యుద్యలయనుల సంఖ్య అయిదు (5) 

వీంపియర్లకు మించని శక్తితోగూడిన ఒక 

ద్యలయము 40 వాట్లు £20 చోబ్దులు, (ప్రమాణము 

గలి 20 పాయింట్లకు సరఫరా చేయగలడు 

6 భూవంబంధమనును కలుగజేయుట 

7 (వ్రతిస్థాననములను వరీమించుట ఎంత జాగరూకకలో 

(ప్రతిస్టావనమును వర్పరచినను కొన్ని [ప్రమొదములకు 

చారి దీయగల పొరపాట్లు సంభవించు చుండును 

(గ్రతిష్టావనములో విద్యుత్తు |ప్రనహింవ కేయుటకు 

ముందు (541002 09) విరిగిన కంత్రులు తప్పుడు 
కలయికలును లేకుండ నరిచూచినచో, ఇట్లు [వమా 

దముల బారినుండి రతణలు పొందవచ్చును 

అబా 

అంతర్గహాకములు = (Celentoratn) అంకర్లువో 

కములు, నీలెంటటళేటా (0లtert) లేక 'కొనిడే 

రియా" అనునవి నిర్జిష్టమగు (నీలెంట'రేటా) కణజాలమును 

కలిగిన హీచాకిహీనమగు ఒక శరగశీ ఇంతువులు (ఇది 

(శ్రీకుళామనుండి వచ్చినది (£0108 = Hollow) గుల్లగా 

నుండు (Enteron = Intestine) (వేగు, అంతము ) 

ఈ వర్గమునందలి ఆతి పామాన్యమగు రూపములు అతి 

సామాన్య మైనస్సాంజీలకన్న ఎక్కువ తరగతిలో నుండవు 

అయినప్పటికిని ఈ తరగతికి చెందిన జాతులు ఎక్కుత అఖి 

వృద్ధిలో నున్నవి ఈ జాకియందలి "పెక్కుకీవులు నుస్స్ట 

మైన ఛాకతుమండలను (Tissue) యొక్కయు, అంగ 

ముల యొక్కయు, (ప్రారంభదళను వ్యక్తము చేయును 

అంకర్లువోకజాకిలో అనేక రకముల ఆంగనర్లులత్వ 
ఫొష్టవము. (Bahl symmotry) కన్సించును. మరి 
కొన్ని ఫౌర్ళ్యు (Lateral part) సొస్థవోచేకములై 

యుండును "పెక్కు. అంతరగ్గునోకనులు ఉత్పత్తికి 

తోడ్చడునని, ఆశ్లుర్చడిన చిన్నచిన్న గుంపులు అన్యోన్య 

సవాశారమునకును, శ్రమవికాగమునకును చక్కని ఉదా 

వారణములు 

అంతర్లువోకములందు సరిచిత్రములు, నుందరములును 

అయిన రూవములు అధిక సంఖ్యాకముగా నున్నవి 

సముద్రపు పోటు పాటు గల |ప్రబేశములలోను, వాటికి 
దూరముగా ఉండు |బ్రజేశములలోను ముత్యవుచివృలను, 
శాళ్ళను జొలరు కట్టునట్లుగా కటు 'జూ-వెట్సు? అనబడు 

అండమైన కణజీవులును, గుంటలలో శేలుచు, పొరదర్శ 

కములైన (౧౫0౬530) చిరుగంటల నంటి జీవులును, 

ళాళ్ళనందులలో గుంపులు కట్టు 'సము|ద్రపు అలి మోన్సు' 

అనబడు గాలివువ్వులును, అలలై అశిచురుకుగా ఈదగల 

'కెల్లీదేపలును, అంకర్లువోక జాలిక చెందిన అలన స్వభావము 

కల ఫోలీపాంస్డ్ (వుర్వగళముఖు) లకును చురుకైన 

వ్వశానముగల మెడుసాయ్డ్ (ఛభ్రికలు) లకును కొన్ని 
విదర్శనములు టినోఫోరా (వ్రశ్యళ 2౧8 చెందెనటునంటి 



“గ్లోబ్సు' అను జీవులు మృదువులును, చితవడ్డములు 

కలవియు అయి, మిక్కిలి చురుకుగా ఉండును 

అంతగ్గువోక ములలో "హై డ్రానంటి మూడు నాలుగు 

రళములే మంచినీటిలో నుండునవి మిగిలినవన్నియు 

నము[ద్రవానులు లోతులేని వెచ్చని వముద్రములలో 

ఆంతర్గువోళములు అన్నివిధములయిన నుందరాశారము 

లను సాధారణముగా |(వ్రదర్శించవు ఎత్తుగా "చెరిగిన 

పుర్వగకములి (*పాొళివ్పు' Polypes) గుంపులు గట్లవలె 

దట్టముగా "పెరిగిన సగడవు గుట్టలు సముద్రవు టడుగు 

భాగమున నుండును వీటి ప్రభావము వెచ్నెముక లేనీ 

ఇతర జంతువులపై నను, చేనలైనను కూడ ఉండును 

సామాన్య లక్షణములు = చాలనరకు అంశర్గువోక ములు 

ఎల్లప్పుడును, ఆంగవ రులను సొస్ట్రవముగల జంతువులు 

జీర్ణకోశ కువారము, చాని శాఖలు తవ్ప వీరొక కరీర 

పవారను వాటికి లేరు సామాన్యమైన రూపములలో 

ఈ కుహరము యొక్క (వ్రధానచ్వారము ఎదిగిన జీవు 

లలో వోరుగామారును కొన్ని [పత్యేక రూసములలో 

శరీరపు వై భాగమునకు చెందినదియో లేక ముఖసంబంధ 

మయినదియో అగు కోళము ఉండును ఇదియే గొంతు 

గొట్టముగా వర్చడును 

శరీర కుడ్యపు అంతక్చర్నమునకును బహిళ్ళర్ము మునకు 

వడును వాటిని బలవరచుచు, కేగుడునంటి పొరయొకటి 

ఉండును 'టినోఫోరా' కాశిలో జీవి "వెరుగుదల యొక్క 

(ప్రాథమిక దళయంతే న్పష్టమగు నుధ్యచర్మ మేర్చ 

డును ఈ జీవులలో ఆధిక భాగమునందు గుచ్చుకొమనట్టి 

కణము లున్నను, టినోఫోళాలో వాటి స్థానమున 

అతుకుకొనునట్టి కణము లుండును ఆంతర్జ్లువోక ములలో 

“ర్వగక, 'ఛక్రిక* అను నిర్మాణాత్మకములగు రెండు 

వర్గములు కలవు జకే (ప్రాణియొక్క జీన ఛరిత్రయం 

డీ రెండు వర్గ అశణములును ఒక్కొక్కప్పుడు కన్పిం 

చును (ప్రాణులలో ఒక తరము విడిచి మరొక శరము 

వందు కొన్ని లతణములు కన్చట్టు దృళ్యమున కిది నిదర్శ 

నము ఒక్కొక్క తరమునందు లింగ నహితోత్స త్తి, 

మరొక తరమున లింగరహికోక్స త్తి కలుగు దృళ్యము 

వకు కూడ ఇది నిదర్శనము పుర్వగకములచే నర్పడు 

ఖటిళ సంజరము పగడముల ఉత్పత్తికి చారి తీయును 

ఆంళర్ధహవాకములు 

“మొగ్గల మూలమున నంఖ్యాభివృద్ధి సామాన్యముగా 

అవి గుంపులుగా వర్చడి, వాటియందు శ్రమ విభాగము 

చేసికొనుట చూవట్టు చుండును 

జీవిత చరిత్రో = అంకర్లువోకములలో వ్యతిరేకము 

లైన రెండు కీవితవిధానము లుండుటచే అవి దృష్టి 

చాకర్టించునవి వుర్వగళము, ఛత్రిక అనునవి ఆ "రెండు 

విధములకు సంబంధించినవి పుర్వగళము కదలక స్ట్ 

ముగా నుండును ఛ(త్రిక శారీరళచుగు "పెరుగుదలను 

విప్తారముగు కార్యక్రమమును, నిర్యాణమును, గనవిర 

చుచు ఒక (ప్రదేశ మునుండి 'వేరొళ [ప్రదేశమునకు పోవుట 

యందు మిక్కిలి చురుకుగా నుండును వెక్కు ఆంతర్గువో 

కములలో 'పుర్వగకళాతి' మాత్రమే కనిపించును తక్కీన 

వాటిలో రెండు రకములు ఒకే జీవియందు గాని, ఆ 

జీవులతో నేర్చోడిన నమూవామునందుగాని కనలిడును 

ఛత్రిక స్వేచ్ళగా జీవించుచు, "వెడల్పు గల కరీర 

మును కలిగియుండును |వ్రఛాననుగు జకర కువారము 

వర్చడి, ఆ జకర కుహారమునుండి వ్యాపించు. నాళికా 
మండలము దగ్గర అంతళ్చర్ము వలయము గీర్చడును 

వుర్వగకము యొక్క ఆదినుమైన మీనములను 
వహించు ఈ అంచు నోటినుండి వేరుచేయబడి ఘంటా 

శారముగా క్రింది వై వునకు నంగియుండును తరచుగా 
మూతివై మీనముల యొక్క శెండవజుత (Manubrium) 

ఆథోఖాగను పై పెరుగును వుర్వగళమునందున్న ఆంగ 

వత్తుల సొన్టనము ఛ్రికలో వ్యాపార్ధగామిగా అభివృద్ధి 

చెందిన చాళిశామండలముచ్వారా మరింక అధికముగా 

న్ఫుటము చేయలడుచున్నది 

అంతర్గునోకములలో కనుపించు ఉళ్చాదళ జీవ కణ 

ములు జంతుకోటియందు అంతటను సామాన్యముగా 

ఆగనడును ఆండములు, శు(క్రాణువులు చేరు వేరు జీవు 

లచేగాని లేక సమూపాములభేగాని వహింవుడును ఫలదీ 

కరణము నొందిన అండము సమానముగా విభజనము 

నొంది మొదటి పొర అయిన ఐహిళ్చర్శము ఒక దక 

కిల్తీక (21180118) అను ఒక మధ్య కువొళమును చుట్టు 

కొని ఉండును ఈ పహారము అంతళ్ళర్మకణనంనొతిదే 

నిండియుండును నిహిళ్ళర్ము మునకు నూగు వర్చడును 

ఇట్టి డింథమును “దికటకము” (214128) అందురు ఆడి 



అంకర్దహాశములు 

సటముం6 మస్తిష్మ(వనాళను 
{( Brain's Coral ) 

వటము రె మాకిరిపారా 

{8tons Coral) 



(వ్రనావాముతో కదలుచుండును "అవ్హైటివ్” (ఉయదు) 

అను విహిళ్చర్ముమును, జీర్ణాళయవిలమును కరువాత 

కనుపించును ఆ డింభము నీటి అడుగుఖాగమునకు మునిగి 

ఒక కొనతో ఆంటుకొనియుండును ఇంకొకచినర నోరు 

మీసములు ఏర్పడి ఆ జీవి "వుర్వగళము*గా మారును 

వె రీతిగా గాక అండము నేరుగా మెటూసాగా "వెరుగగల 

శీవులును కొన్ని గలవు 

ఉదా - జలీయకము (Hydra), ఒలీలియా (Obala), 

మోనోసొసిస్ట్ (Monoocyit,, 

పునరుత్స త్తి = వీటిలో పునరుత్నక్తి రెండు రళము 

లుగా జరుగును ఒక కజీవియొక్క దేవాకుడ్యమువై 

శొలుళ పాొర్ళ ములయందు మొటిమలవంటి "మొగ్గలు 

వియలు దేరును ఈ 'మొటిమలనంటి మొగ్గ తనకు కారణ 

భూతమైన తల్లి జీవినంటి రూపమును పొందునరకు "పెరుగు 

దల నోందును చానిచుట్టును మూలనుందు ఒక విధమగు 

నొక్కు వర్పడిన తర్వాత ఈ |క్రొ_త్తజీలి, న్వకం[త్రముగా 

జీవించుటకు తల్లినుండి వేరువడుటగాని, లేక ఆ కేన 

నమూవా నిర్మాణమున రిండవకీవిగా కలిసీ వుండుట 

గాని జరుగ్గును ఇదేవిధముగా ఆ సంఘమునందలి మిగి 

లిన జీవులు ఉక్ప్తి అగుచుండును చాలరకముల అంత 

ర్లుపోళ ములలో లైంగిక వునరుత్స త్తి మరియొక విభా 

చము ఈ విధానమున (స్ర్రీవీజములు (07) కుళ్ల 

వీజములు ఉత్పత్తియగును కుళ్లకణ మొకటి (స్రీ వీల 

ముతో కలియుటవలన పిండము తయారగును ఈ 

ఫండము మొదట |క్రిమిగా వర్చడి తరువాత క్రొత్త 

శీలిగా రూపొందును కొన్ని రకనులలో కణవిభ్రజనను 

శేళ నిలువున విథజనము నొందుట సంభవించును కొన్ని 

రూపములలో పునరుకృత్తి (ఖండిలనము) (Str0bila- 

609) అడ్డముగ వికజనము నొందుటచే ఇరుగును 

వికల్ప ఉత్పత్తి విధానము [Altman of Gene- 

721100) = అంతధ్గువోళ ములలో వికల్ప ఉత్స త్తి నిధానము 

ఓక విశేషలతణము మొగ్గల రూపమున పునరుక్తి 

జరుగు లింగరహితదళయును, ఫలదీకోరణమును చెందిన 

అండముధ్వారా పునరుత్పత్తి జరుగు లింగనహిళ దళ 

యును, ఒళటి విడిచి ఇంకొకటి నంభవించుచుండును 

లింగరహితదళ 'హై|డా (మంచినీటి వుర్యగక ముల)వలెను, 

అంక ద్గహాకముణ 

లింగనహితదళ మెడూసా (ఛ|క్రికృవలెను ఉడుటలే ఈ 

మార్పు ఇంకను క్లిష్టముగా నుండును ఈ జీవులలో 

జకచానినుండి మరియొకచానికి ఒక చక్కని (క్రమము 

కనిపెట్టవడినది మొదట హై(డా అను |ప్రాణియు, చావి 

నుండి సెర్టులేరియా వంటి రూసములచ్యారా 'ఒలీలియా” 

|[పాణులకును, జిరియోవ్ వంటి [ప్రాణులకును, తెరియో 

నియా రూవములకును ఈ (క్రమము 'వ్యాపించుదున్నడి 

హైడ్రా (జలీయకము) [ప్రాణియందు. 'ఛక్రిక శాన 

బడదు "నెర్టులరియాయందు ఛ(తికరూసనము తక్కు వగను, 

ఆవధానముగను కనబడును జలీలియాలో జలీయకము 

ఛత్రిక సమప్రాధాన్యములో నుండును జిరియోప్ నందు 

జలీయశరూనము తగ్గుదలవొంది ఉండును 'ఇెరియోని 

యాలో జలీయకరూవము మృగ్యమై యుండును 

బిహుధానత (20%మ0701230) = బనంరూసతతో 

కూడివ సమూహరూవముల అభివృద్ధి ఆంతర్గువోళ జాతి 

యొక్క చక్కని లవణము. కొన్నిటిలో నయూవాము 

బ'శేపోలికగల జలీయక రూపములను కలిగియుండును 

ఛశ్రికలు ఫలదీశరణబిువొందిన అండములను తయారు 

చేయును ఈ అండములనుండి తగిన వరిసరములో 

ఒక్కొక్కటీ ఒక (కొత్త సమూవారూవముగా రూపొండ 

గల [క్రిములు సర్పడును కొన్ని సమూనారూసములలో 

ఆహారమును వట్టుకొనుటకు కొన్నియు, ఆహారమును 

జీర్షించుళొనుటకు కొన్నియు వ్యే క్తలు వర్చడియుండును 

అక్యుత్తమనగు బహురూవత గొట్టములవలి నుండు "ల్లి 

శేనలలో (వైఫనోఫోరో) వర్చడును ఒక నమూసామున 
కొన్ని వ్యక్తులు శలనమునకున్సు కొన్ని నీటిలో 'కేలి 

యుండుటకును, కొన్ని ఆహారమును జీర్ణించుకొనుటకును, 

కొన్ని బలముగా |గుచ్చుకొను పొడుగైన చారములకో 

కూడిన మీసములవంటి ఆవయకములుగా వర్పడుటకును. 

(్రశ్యేకింపజడి యుండును ఇవి ఆ నమూవామును రతం 

చుటకును, ళత్రువును బలహీన సరచుటకును ఉపయోగింగ 

ఐడుచుండును కొన్ని పొలనులవంటి రతణాంగములను 

గతిగి సమూహానమందున్న కడుసున్నిశమగు జీవులను 

కప్పియుండును కొన్నీ [ప్రాణులు నమూవాము యొక్క 

శునరుత్ప క్తి కొరకు లింగసంబంధమగు కణనుూ౭ను. 

మాత్రమే ఉక్సతి, చేయును 



ఆంత గ్గహాకములు 

వనఃవృష్టీ (Regeneration) అంతర్గువ*కములలో 

పునరుక్న క్తిచేయు శ క్ని గనునించ దగినది లోపించిన 

భాగములను విరిగి నృష్టించుకొనుటలోను, ఆ జీని యొక్క 
ఒశానొళ శరీరభాగము సంపూర్ణ మైన జీవిగా చెరుగుట 

యును గూడ, 'చానికిగల పునరుక్నారక శక్తిచే జరుగు 

చుండును ఉదా! ఇకీయకము యొక్క మీనములలో 

చోకటి తెగిపోయినచో, చాని కొక మీవ 

మొకటి బయలుచేరును లేళ జలీయళము కొన్ని 

ముక్కలుగా 'తెగిషోయినశో |వ్రతిముక్కయును సంపూ 
గ్లమైన |క్రొ తకీభిగా వృద్ధికెండును 

వగడమ:* నమూవాములుగా జీవించు అంతర్గువోక 

ములయొక్క ఖటిక (శాక్టియ) ఫంజరమే పగడము 

పగడములు ఒకప్పుడు మొక్కలవలె శాభోవళాఖలుగతు, 

మరియొకళ్చడు ప&ిఈకనలెను, ఇంకొకళ్పుడు మెదడు 

వలె గట్టి ఉవరితలములు గలిగిన అర్ధగోళము లేళ పూర్ణ 

గోళము వలెను, వినిధరూవనులతో నుండును పగడ 

ములు ఆందమైన రంగులకోనుండును వ్రశ్యేకముగా 

థిలునగల పగడములు అనలడునవి పొమాన్యముగా కొంత 

ఎరుప్పురంగును కలిగియుండును అవి అభరణనులిలో 

ఎక్కువగా ఉనయోగింవండుచన్నవి ఎక్కునలిలు వైన 

పగడపు శాళ్ళు, మధ్యధరా నముద్రము నుండి లభించు 

చున్నవి 

వగడములు, మహోసముధ్రములలో 'వెచ్చని భాగ 

ములయందు వగడవు రీవులుగా 'నేర్పడును ఉదా॥ కహా 

మియాడీవులు, ఫికీదీవలు, శెర్ళుడా, అస్ట్రే౦ీయా, 

క్యూకా, నోవాయి, ఫ్లోరీశా, యుకటాను మొదలగునవి 

ఇట్టివి నీటిముంపులో నుండు గట్టుల్వపై వగడపుడీవులు 

నిర్మిత నగును అలి భూమిదగ్గర నన్నని రాతి గట్టవలె 

వర్చడును పగడపు గట్టులు భేపలు, ఎండ్రళాయలు 

మెదలగు నమ్ముధ్రవు జీవులు దాగి యుండుటకు అను 

కూలముగా నుండును 

శంకతినముణు (కెరోఫోరా). "ెనోఫోరాను, అప్పు 

డవ్పుడు అంతర్జువోక ములలో ఒక తరగతిగా పరిగణిం 

శురు కాని కొన్ని వభానమగు వ్యళ్యానములను 

చూవుచుండుట వలన ఇది మరియొక (పర్ఫష్టిగా వ్యవసా 

శింన ఐడుచున్నది కంళతినములకు ('జెనోఫోశా) కరీ 
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రమువై దుమ్వెనలనంటి పలకలను కలిగియుండుట నలన 

దువ్వెన ఛ|శ్రికలు అనియు ౮611637), నిడ్వివై వున కట్లు 
కేట్లుగా నుండుటవలన సముద్ర అజోటములు (561 

vlna) అనియు అందురు ఛశ్రికలు సున్నితమైన 

శరీరము కలిగి పారదర్శకముల్లై యుండును వాటి శరీర 

ములు కొన్నిటిలో న్తంఖాళశారముగాను, కొన్నిటిలో 

గోళాళారముగాను, కొన్నిటిలో రిబ్బనునలె చదునుగాను 

ఉండును వీటిలో కొన్ని రకములు అధిక సంఖ్యలలో 

మనోసముద్రములయందు నివపించుచు, తరుచుగా అంద 

మైన వర్షములను కళిగియండును. వీటి శరీరమున ఓక 

చివర నోటిని, 'శెండన చివర జ్ఞాన్మపదమైన ఇ్థతికోర్టుము 
(8t2t06y1t) ఆను చానిని క్రలిగియుండు రెండు కొన అగ 

వడును కొన్ని కంకతినములు లోనికి ముడుచుకొనిపోవు 

ెండు మీనములను కలిగియుండును ఈ మీనములు 

'లాసో' కణములళో కన్పబడి యుండును లాసోకణము 

లందలి చారమునంటి పదార్థము అవోర కీటకములను 

పట్టుకొని బంధించుటకు ఉసయోగవడును వీటి శరీర 
మువై నూగుతో ఏర్పడిన ఎనిమిడి కట్టు తలనుండి తోక 
వరకును (Mera) శ్యాపించియుండును అవి చలన 
మునకు ఉసయోగించును కంకతినములకు సంబంధించిన 

కొన్ని సామాన్య ఉదాహారణములు - *నముద్రవు గో?” 
అనబడు వూరోబ్రేషాయా దీని శరీరము నున్నితమె, 

పొరదర్శళమై యుండును చేవావర్ణము గులాలిరంగు, 

దీనికి నూగు కలిగిన పొడవైన రెండు మీసము లుండును 

ఇది గోకీకాయ సరిమాణములో నుండును ఇవి న్యూ 

ఇంగ్లాండు సముద్ర తీరము పొడుగునను విస్తారముగా 

నుండును 

నముడ్ర అమోటములు (502-721046);. అ న బడు 

బొలినాప్సిస్, నెమియాస్సీన్ వీటిక మీనము లుండవు 

ఇవీ స్పంభాశారముగాగాని, ళం ఖా శారీ ము గాగాని 

ఉండును ఇవి పారదర్శకమైన కరీరముగల జీవులు ఆవి 

అధికసం ఖ్యలలో గుంపులు గుంపులుగా నుండును 

ఛానిలో కొన్ని రథములు శాత్రులయందు ఛాన్వరవు 

శాంకులను (వనరించుచు వింతగా (వ్రవర్తించుచుండును 

ఇన్ వనెరిన్! (౧౫8618 ₹ల0650) అను జీవులు ఒకటి 
చెండు అంగుళముల వెడల్పుతో పొడుగైన చదునైన 



శ్చీష్టుకలెనుండు జీవులు శరీరము (వ్రశాశవంశమగు వర్ణ 

ములళో పొరదర్శకముగా నుండును 

ఆహారము జెగి చేపలును, నముద్రవు 'అని మోన్సు 

అనబడు గాలివువ్వులిన౭టి “చెడ్డ జీవులును పెద్ద సరి 

మాణముగల ఎరను (మింగీకేయగల శక్తిని కలిగి 

యున్నవి. చురుకుగా నుండు 'జనిఫోరాలు ఒకదానితో 

మంయొకటిగాని, చిన్న జంతువులకు గాని కణ నరో 

యముజే అతుకుకొనియుండి మాంసావోరులుగా 

నుండును అంతర్గువోకమొలలో ఎక్కువ రళముళు అతి 

నూత్శజీవులిను ఆవోరముగా శేనికొనును అవి వాలి 

ఎరను పట్టుకొనుటకును, చంవుటకును 'దంళభటములు! 

{Cnidobcastr) అను (కుట్టుటకే నొప్పి కలుగజేయు) కణ 

ములను, మీనములను ఉపయోగించుకొనును నూశ్యం 

గములు (2౧40012518) అనబడు (గుచ్చురొను కణము 

లను కలిగియుండుట అంతర్లువోకజాతి యొక్క సరాజ 

లశణము కంళతీనముల (టివోఫోరా) శరగకియందు 

శవ మిగిలిన అన్నిజాతులకును నూచ్యంగములు కోఅవు 

ప్రతి దంశఘటమునకను సూచ్యంగము అనబడు నొక 

గుల యుండును. ఆ గుల్లలో విషసంజంధమగు జిగురు 

వచార్థముంకును ఆ పచార్థమున సున్నికమై బోలుగా 

నుండు నూత్రమొక్కటి చుట్టలుగా నుండును ఈ 

నూచ్యంగము కణమునందలి ఎక్కునఖాగమును అక 

మీంచును ఈ కణముయొక్క చివర (01110011) అను 

మీటగాని, ముతకగానుండు వెండ్రుకల కుచ్చుగాని 

యుండును దంశథుటము ముడుచుళొనుట వలన కలిగిన 

అ క్రిడిచే మాచ్యంగము |బ్రర్ధలగును చారము శాసాయ 

వికముగను యం[త్రమున లెను పనిడేయును ఈ క*గారులు 

అవోర కీటకరు యొక్క శరీరమునందు వాటబడీ 

అప్పుడు వెడలు [స్రావము గాయమును విషపూరితముగా 

జేయును ఈ విధముగా చిన్నచిన్న ఇంతువులు కదల 

కుండ చేయవిడి చంపబడును అవ్పుతవ్పుడు ఆ (స్రావము 

కరిగిందు (దావకము (3027600) గా కూడా వనిశేయును 
వది ఎట్లున్నను, 'నూచ్యంగములను' (నిమాటోనిస్టు 

Nemetocyits) ఆయుధ ములనుటకన్న పట్టుకొనుటకు 

శగిన పాళములు నల నలె వ్యావించి యుండు నాడీ 

మండలము కరిరమం దంళటను సరినమానముగా 
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అంఠర్గహాకములు 

'శ్యాపించి యుండును అనుట ఎక్కువ తగియుండును 

వారీమండలము అంశర్లువోకముల నాడీమండలము 

అత్మిపారీన దళకు చెండినది కేంద్ర న డీమండలము 

చావికి లేదు మేధస్సుకూడా లేదు ఎళ్లైనను శ్వరితముగ 

(వేళణములము నిక్తీతమైన దిక్కునకు తీనికొలిఫోవు వాడీ 

బూర్గము వీనిలో కలదు అది ఉన్నత జీవులందు స్థానికము 

గాను, స్థిరముగను ఉండు వాడీ పద్ధతిని సూచించును 

పారబ్ధక విషయునములు ఇంచుమించు అంశర్గహాకము 

లన్నియు సముద్రజీవృులు సొమాన్యమగు జలీయకము 

(హొడ్రా) మీనము లేని నూజ్ముతినూత్మ మైన జీయకము 

(మెళలోహైడ్రా) (ప్రారంథదళశయందు మళ్ళ్య-అండ 

ములవై సరాన్నళుక్కుగా నుండిన 'పొలిపోడియం', 

(Poly Podwmm) నంయోగ జీవులుగా. నుండు 'శార్జీ 

లోఫోరా' (౮&rdylophors} మంచినీటి యందుండు 

ఛత్రికలు మొదలగునవి, మంచినీటి అంకర్లువోళ ములకు 

ఉదావారణములు వీటిలో మిక్కిలి చురుకుగా ఈదు 

చెప్కజీవులు లోతులేని నీటిలో నుండును కొన్ని 

లోతైన నీటిలోకూడ కనబడును చాలరకములి పుర్వగళ 

ములు ఇళరజంతువుల ళరీరపుచిప్పలను ఆధారము ే సికొగి 

చెరుగుచుండును అవ్పుడన్పుడు అవి అ చిస్స్పలనుపూ ర్రిగా 

కన్సి వేయుచుండును 'మునీళ్వరవీతికును, నము(ద 'కుమ 

మాళములికును ఎడశకెగని భాగప్యామ్యుము అంతర్గువోక 

ములయందు విచిత్ర మైనర్భళ్యము మునీళ్వగపీఠనము[్ర 

కునుమాథమితే కవ్పలడి దాని(గుచ్చుళక్సి చే రీంవలడు 

చుండును ముద్ర కుసుమాభమును మునీళ్వరవీత మోసీ 

కొని తిరుగు చుండును ఇట్టి పరన్సర లాభక రఘగు తాహ్య 

భాగస్వామ్యము కే *షహభోజనము' (Commensalism) 

అందురు “నవాజీవనము' ($20050) అను శారీ 

రక ఇ గస్వామ్యము చాలరళములగు 'కునుమాభము'ల 

యందును 'ఆల్సియొేగియన్సు' (తీ16000251121) 

యందును కలదు అతినూత్మమైన వకళణ్యక వలములు 

ఈ జంతువుల యొక్క శరీరకణనులలో లివనించును 

అంతర్హువోకముల (ప్రనృృష్టిలో చాదాపు 9,000 జాతులు 

గళవు వాటిని మూడు తరగతులుగా వథకించిరి 

1 జలీయకవర్గను ( హైడ్రోజోవా Hydra) 

మంచినీటియందుండు ఫుర్వగకములు చాలా చిన్నవిగా 



ఆంకర్జలను 

నుండు కెల్లి చేపలు, రాతివంటి కొన్ని పగడములు ఈ 

తరగతిలో చేరును నీటికి అన్నకోశము |ప్రక్యేకముగ 

లేదు జీర్ణాశయవిలమునందు విళాగములును, నూచ్యం 

గములును లేవు మెడూసా సామాన్యముగా న్ని 

పొరతో చిన్నదిగా నుండును ఇవి ముఖ్యముగా లోతు 

లేని ఉప్పునీటిలో గుంవులుగాగాని, లేక జంటరిగాగాని, 

జీవించును 

శి ఛత్రికవర్గమ (మై ఫోజోవా 5007010201 ) 
చెడ్డ కెల్లి చేపలు ముఖ్యముగా చతుర్భాగ అంగవర్తు 

లిశ్వ సౌస్టవము. గలిగి ఘంటాశారముగనో, ఛ్యకా 

శారముగనో ఉండి సేచ్ళగా ఈదగల ఛ్యత్రికలు ఈ 

జాతిలో చేరును వీటిలో (ప్రత్యేకనుగు అన్నకోళముతేరు 

అళరసంజంధమగు మీనము లుండును లింగసంబంధమగు 

వుర్వగళ ములు ఉత్స శ్తీచేయు ఛక్రికలు అన్ని సముద్ర 

జీవరూవములను ఉత్ప క్తిచేయుచున్న వి 

శ వువ్పకీనముణ (ఆంథోజోవా గీ2100 208) = శ్ర 
శరగతిలో సగడములు, కునుమూథములు మొదలగునవి 

గలవు అన్నియు పుర్వగళనులు మాత్రమే ఛ|క్రికలు 

ఉండవు వీదైన ఆధారమును అంటిపెట్టుకొని యుండును 

గుళ్లిగామండు మీనములతో మౌఖికవలయము చదు 

మగా నుండును కీళ్ణాళయలిలము ఆరలుగా నుండును 

మాచ్యంగములు ఉండును ఈ జీవులు ఒంఓరిగను, 

పసమూవాములుగను ఉండును ఇవి అన్నియు సబిుద్ర 
జీవులు 

డాడి వారె 

ఆంతర్జలము భూమిమీద వజెడు వర్షపునీరు 

కొంకభాగము ఆవిరిగా మారుట, కొంతభాగము 

సెలయేరులద్వార నమ్ముద్రములకు |ప్రవహించుట, మరి 

కెంశభాగము భూమిలోనికి ఇంకుట ఆంధరికి "తెలిసిన 

విషయమే ఇట్లు భూమిలోనికి ఇంకుచున్న వీరు ఇంక 

ఇతర కారణములవలిన కూడ భూమి ఉవరిఖాగమున 

కొంతవరకు బ్యానించియుండిననీరు అంళర్జ్ణల నున 

డును నూతులు, నీటిజుగ్గ్లలు (10౧౫౪1) మొదలయి 
నవి, ఈ అంతర్జలవు ఉనికిని కొంకవరకు కెలియ చేయును 

అగాడినుండియు నీరు శాళ్ళలోనికీ  పీల్చబడుచు, 

వాటిలోనుండు నగుళ్ళము (rk) లీటికలను[228806) 

ఇంక ననేక ఖాశీవచేళములను నింపుచున్నది ఇందులో 

కొంతళాగము నీటిమగ్గలుగాను, మరికొంత భాగము 

శాళ్ళలో నుండెడు సూత్మురం ధముల చ్వారాను (207౫) 

అనేక వృతముల 'ద్వాళాను, తిరిగి భూమి ఉపరిభాగ 

మును చేరుగుండును వర్షము, మంచు, చెరువులు, 

నదులు, మొదలయినవాటినుండి ఇంకుటవలన ఏర్పడిన 

అంతర్జలమును వర్ష పాతజలము (1488050). అనియు 

నీటిలో 'నేర్చడిన ఒం(డ్రుమట్టి పొరల (Sediment) 

మధ్య ఉండిపోయిన నీటినీ శాశ్నేటు జలము (0020116 

Water) అనియు ఆందురు 

భూమి ఉవరిభాగమునుండి లోతుగ పోయినపుడు 

కొంత దిగువున నన్ను కాళ్ళు మొదలయిననన్నియు 

తడిగానుండి నంవ క్షత (Saturation) చెంది ఉండును 

ఈ మండలమును నంవృక్ష మండలము (Zone of 

saturation) అందురు దీని ఉవరిళాగము నంప్భృ క్ష 

జలిమట్టము (Water 12016) అని వీలునవడుము ఇది 

శేనుగా ఉండెడు ప్రదేళములలో కక్కువ లోతులోన్సు 

ఎడారివంటి (ప్రదేశములలో నంరలకొలది అడుగులు 
లోతుగాను ఉండును ఈ మట్టము వర్గ శాల ములో 

ఎవెకీఎచ్చుచు, ఇతరశాలములో (కిందికి దిగుదుండును 

ఈ నంవృ క్ల ఇలమట్టము వివిధ [ప్రరేశములలో మూరుచు 

నుండును ఇది ఆయా (ప్రదేగములలో లభ్యమగు అంత 

ర్జల వరిమాణమువై వాధారవడి యుండును ఈ ఫరి 

మాణము, తిరిగి శీతోన్లన్థితి, శిలల స్వకానములు 

(Character of rocks) పీనివై ఆధారవడి యుండును 

శీళోన్టస్థతి, అవిరియగుట (Evaporation), నర్షపొతము 

ఆను రెండు [శ్రియలడ్వారా భూమిమీద జల పరిమాణ 

మును అదుపులో నుంచును వచ్చిద్రత (900810), చ్లేశ్యశ 
{Permeability) అను శిలాన్వ భావములు, కాళ్ళు నీల్బు 

కొను నీటి వరిమాణమును అదుపులో నుంచును 

అంకర్జలము ఉవరి భాగమునకు ఊటలుగా (5౭ణp 2౭s) 

గాని లేక నీటిబుగ్గలు (52%) గా గాని వచ్చును నీటి 
బుగ్గలు సాధారణముగా సంప _కృజలిమట్టము భూమి 

ఉవరిభాగమును తొక అక్క్రోమించునవుడును, 'ఛేద్యమైన 
శిలలు (Permeable rocks) అ కేద్యమైన శిలలను (12 

permeable rocks) కాకు చోటను నంథవించ గలవు 



అంతర్జలచలినము {Grund water movement) ఆయా 

చోటులనుండు రాళ్ళ యొక్క. లతణముల్నవై ఆధారపడి 

యుండును జాగా తెరవుకలిగిన నీటికలు (21) 

అలీఛిద్రత కలిగిన రాతిపొరలవలెనే పనిచేయును ఈ నీటి 

(వవావాము శిరిగి వివిధములైన ళాతిపొరల శేద్యత 

లోని వ్యళ్యాపముల్నవై కూడను ఆధారవడిఉండను 

పొధారణవు బుగ్గలుగాక , కొన్ని చోట్లలో వేడి వీటి 

బుగ్గలుకూడ ఉండును ఇవి రాల ఉహ్ణోగ్రళ శలిగి 

ఉండును ఈ ఉష్ణోగ్రత వివిధ పచేశములలో వేరువేరుగ 

నుండును దీనిక రెండు ముఖ్యశారణము లున్న వని కెన్స 

వచ్చును అందులో మొదటిది నీరు ఆగ్నివర్యతములున్న 

(ప్రదేళములగుండ |ప్రవహించుటవలన చేణెక్కు.ట, "రెండ 

వది- నీరు చాల లోతైన |వదేళములగుండ (ప్రవహించు 

నపుడు, అక్కడ నుండెణు అధిక ఉష్ణోగ్రత (Thermal 

౯౯245200) వలన వేడెక్కుట, రసాయన, క్రియ (601681 

action), నంఘర్షణ (Friction) «rd ఉన్జమునకు 

ఆధారములు అమెరిళాలోని ఎట్లో స్టోనుపార్కు, 

న్యూజిలాండు, బప్లాండులలోని కొన్ని [ప్రదేశములలో 

అంకర్జలము వేడినీటి ఢారలుగాను లేక ఉట్టోదళ (పోత 
నులు (66785౫) గామ ఇవి ఇహిర్గతనుగుచున్నవి ఇవి 

చాంభాగము అగ్నిపర్వత |ప్రదేళములలోనే కన్పడు 

చున్నవి ఈ బుగ్గలు వర్నడుటకు ఆంశర్భాగములో అత్య 

ధిక ఉష్ట్మోగక, చాల పొడవైన వీటిళలు భూమిలోనికి 

వ్యావీంచియుండుట చాల ముఖ్యమగు పరిస్థితులు శః 

నీటిలుగ్గలు ఎల్లప్పుడును బహిర్గళమగుచునే యుండళ 

మధ్యమధ్య విరామము చెందుచుండుట కద్దు ఎల్లోఫ్టోన్ 

పొర్కులోనున్న “ఓల్లుఫెయిత్పుళ్ ” అను వేడి నీటి బుగ్గ 

ఛాల ఆశ్చర్యకర మైనది ఇది చాల నంవళ్సరములనుండి 

సమాన విఠరానము శాలిములళో 'వేడిసీటినీ లహిర్గళము 

చేయుచున్నడి (వతి 70 నిమిగములకు వేలకు వేల 

గాలనుల నీరు అతి తీవమైన శక్తితో 2,800 అడుగులు 

ఎత్తువరకు పోవుచుండును 

వేడి నీటిబుగ్గలే కాళ, ఖనిజ వూరితమగు నీటి 

బుగ్గలు (Mineral spring) కాడ ఉన్నలి వాటినుండి 

వివిధ వరిమాణములలో ఖనిజములు వెలుతడును నీట్లో 

కొన్నింటిని కా సధములకు కూడ ఉవయోగించుడురు 

ఆంతర్జలము 

నీటి బుగ్గల తరువాత చెస్పదగినవి నూతులు ఇవి 

మట్టిలోను, కసుకలోను, లేక అంతర్ణలముతో నిండిన 

శేద్య మైన కాతి పొరలలోగావి, బీటికలిరో బిండిన 

సృటికమయ శిలలో గాని |తప్వుటనలన ఏర్పడును 

అంతర్జలము మౌతి అడుగు భాగములోనికి ం[ధ్రముల 

చ్వార చొచ్చుకొని కొంత మట్టము వరకు వచ్చును 

ఈ మట్టము క్రింద ఉండెడు జలపీడనమువై ఆధారపడి 

యుండును 

నురొకరకము నూతులు జఆర్టీసీయన్ నూతులు 
(Artesian wells) వీటిని పాతాళగంగ అనవచ్చును వీటి 

నుండి నీరు ఎడశెరిపిలేని ధారలుగా నేల వైళాగముగ 

కంక ఎత్తువరకు, చాలపీడనళ కిలో చిమ్ముచుండును 

అంకర్జలను అశ్యధిక జలివీడనళ కీ కలిగి ఉండుటయే 

దీవికి కారణము ఈ విధముగ్క అంతర్జలము వివిధ 

రీతులలో, భూమి ఉవరిళాగము చేర, మేఘములుగాను, 

వర్షముగాను, మార్చులెంది, తిరిగి భూగర్భములోని! 

ఇంకిపోవుచున్నది 

అంతర్జలము గురుళ్వాకర్షణళ శ్రీ |పాబల్యమున (11 

fluence of gravity) నంవృ క్త అలిమట్టపు గాలులను 

అనుసరించుచు వ్రవహించును నీరు భూశలము యొక్క 

న్వరూపమును వర్భరచుట యేగాక భూమిలోవల కూడ 

"చెక్క మార్పులను కలిగించుటలో చాల (వ్రమఖపా(్ర 

వవాంచును ఇది సున్నవురాయి మొడలయిన "పెక్కు 

లాళ్ళగుండ [ప్రవహించు నపుడు నాటి పొరలనుధ్యను, 

అతుకులలోను శాలిని కరగించుచు ఆంత ర్భాగ్గములను 

విస్తరింప చేయును ఆ కూర్గములు కొన్నిచోట్ల భూమి సై 

(ప్రవహించు నీటిచే మరింత పెద్దవై గెరాటీని లోలిన 

చెడ్డ సొరంగ మార్గములుగా తయాళగును. వీటినే 

(మింగు పొరంగములు (Swallow holst) అందురు 

ఇటువంటి (మింగు సొరంగములు ప్రసిద్ధి కెక్కిన మేమళ్ 

గువా ఉన్న కెంటకీ సీశఘోమిళో 60,000 వగా 

ఉన్నవి ఇట్లు రాళ్ళను కరగించుటనలన ఏర్పడిన (ద్రవము 

“పెద్ద "చెడ్డ కీలులు (Master points) అతుకులు, కాకి 

పొరలు మొదలయిన వాటిగుండా (వ్రమించి సెక్కు 

సొరంగ మార్గములను (C2౪౭5) గునాలను కూడ 

నిర్శించును ఇటునంటి గునాలు, మెక్సికోలోని శారల్స్ 



అంతర్జా కీయన్యాయను (వైయ క్తికను) 

శాడ్లో ఉన్నవి అక్కడ ఉన్నవాటన్నింటిలోను “వెద్ద 

రగు జక గుస 4000 అ పొడవు, 825 ఆః వెడల్పు, 

850 అ॥ ఎత్తుకలిగి ఉన్నది ఇట్లు ఏర్పడిన గువాలు అగా 

ఢముశై.న (య8808) సొరంగ మార్గములితో అన్నియు 
పాడ ఒకచానినుండి మరియొకచావికి మార్గము కలిగి 

ఉండును వీటిమండి, అంశర్థలము నదులవలె |ప్రనహిం 

చును ఇట్లు సెక్కు నెలయేరుకై వ్రవహింెడు నీరు, 

కొంత దిగువున, ఒక పెద్ద నకి ప్రవాహమువలె లయల్వుగ 

లును నున్నపుశాతిగుండి |ప్రవహించెడి నీరు కొంత కరృని 

గ్యిఆస్థుజవి (Corbondoz1de) కలిగియున్నందున, చానిని 

కరగించును ఈ (ద్రవము కొంత కర్భని ద్విఅమ్లుణని 

ఆనిరిరూపమున కోల్పోయిన, కరగియున్న కొంత కార్మ 

చేటు (Carbonatర శాకైటుగా నిజేపించబడును 

భూమిలోని గువాలలో వైభాగమునుండి (వేళ్ళాడు 

నట్టుండు శాక్ర్సైటును “ఫ్ఫకిన్లట్సు "అనియు, (క్రిందిళాగ 

మున స్నంభములవళె నిలువజడియుండు కాల్లైటును 

“స్ట్రాంగ్ మైట్లు” ఆనియు అందురు ఆంతర్జలములలో 
నుంణెకు సడార్థము ఖటిక కర్భనిశము (Cakmm 

arbonate) ఒక్కసేళాదు.. ఇమళ వచార్థము కూడ 

తరుచుగా నుండును ఉదావారణకు, శెకుముకిరాయి 

(Flint (0౧౮m నులథముగ కరుగని రాళ్ళచుట్టును 

తర్చడుట, చెప్పవచ్చును కెం్రైట్సు అనునవి యినుము, 

మాంగనీను యొక్క అన్లుఃనిదముళ ఉళ్చారనీయ మైన 
అవిచేవరూపములు (కలుతటం౧జ్సు/ forms) 

ఇంక ఎడారులలో ఒయౌనిన్ లనబ డెడు ఫలవంతమైన 

(ప్రకేళములు చాల ఎన్నతగినవి ఇవి అంతర్జలము ఉపరి 

భాగమును చేరుటవలన నీర్చడును ఇట్లు అంఠర్జలము 

నైక ఉబుకుటవలన, ౪ ప్రదేశములు సారవంకముగా 

నూరుచుండును అచ్చట కెట్టు చేను లుండుటనలన, అంత 

వరకు ఇమకన్యరగా ఉండెడు ప్రదేశముల మధ్య అవి 

న్వర్గతుఖ్యముగా కన్సడును 

ఆంతర్జలపు ఉనికి, కొన్నిచోట్ల భూతశ్వశా(్రరీళ్యా 

కని'వెట్టనచ్చును ఇటీవల భౌాతిళళ్యాన్త్ర వీద్ధతుల చ్వారో 

(Geographical Methods) కనుగొనుట కూడ జరుగు 
చున్నది విద్యుత్సరిళోధనల చ్వాగా (Bkctucel pros- 

pecting methods) అంతర్జలవు ఉనికి కని 'వెట్టుటకు, శలల 

4 

విరోధకఠలోని వ్యశ్యానము (Vanation of reastancs 

10 0010) కొంతనరకు తోడ్పడుచున్నది 

డాయన్ వా 

అంతర్జాతీయ న్యాయము (వైయ క్తికము) 

వ్యాయ (విధి) వ్రైరుధ్యము = అక విచేళశాం (ప్రసక్తి 

కలిగిన అభియోగములను నిర్ణయించుటకు ఉనకరించు 

విజంధనలతోగూడిన న్యాయ నూశ్ర సముడాయమునకు 

*వ్యాయ వైరుధ్యము ' (Confhct ofLaws) అను 

రు ఒనగబడుచున్నది స్వీయవిచాళణాధి శారమునకు 

లోబడిన (పదే[ములో ఈ దిగున సందర్భములలో 

బయలుదేరు నివాదములను గుర్తించి విజారణ లోనికి 

ీసికొనుటక్తై. ఒక చేళములోని వ్యాయ విచారణ 

సభలు స్థాఫీంపబడియున్నవి, ఆవాడు నథళ విచార 

జాధికారమునకు లోబడిన [వ్ర చేశ ములలో నివసించుచున్న 

లేళ చ్యాపారము చేయుచున్న వ్యక్తులనుధ్య ఘటిల్లిన 
వివాదములు, లేళ, వాటి విచారణాధి కారము గల 

(వ్రకేళములోని అభియోగ విషయములు, లేక 

పూర్హిగాగాని కొంఠతనరకుగాని వాటి విచారణాధికార 

(వ్రచేళములలో నున్న వివాద విషయములును = ఇట్టి 

న్యాయనళలు విచారణలోనికి తీసికొని వరిష్కరింప 

నగును అట్టి అభియోగములలో నువయోగించలడు 

ఇవ్యాయమ్ము ఆ న్యాయలిచారణ సథకుచెందిన వ్యాయమై 

యుండును చానికి ''లాఫోరి' (15% FOr) అని "పీరు 

వాది (ప్రశివాదులు అ న్యాయ విచారణాధిశారము 

గల (ప్రదేశములో నివసింసనినారయినను, అన్య జాతీయు 

లయినను, విచాదళారణము చేళాంతరములో బయలు 

కేటడై నమ్ర, ఆఅ నివాదకారణము ెండుగాని, అంక 

శెష్క వగాని న్యాయళాన్హ్ర విభానముణతో నంబంధించి 

యున్న యెడలను నై సరిస్టీతులలో న్యాయ విచారణ 

నథలు ఆ అభియోగమును సరిష్కరించవలని వచ్చినను 

లేచా వరివోరములు (20045) (వసాదించనలని వద్భినను, 

శెండు (పాథమిక నమన్యలు అట్టి అభియోగముఅ విన 

యమున బయలుచేరును (1) ఆ వ్యాయ వళయొక్క 

విారజాధిశారము (8) ఆ వాద విషయమునకు ఉన 

యోగింవదగు న్యాయశ్యాన్ర) విధానము 



ఉదా ఓక ఆంగ్లేయుడు, ఒక (ఫ్రాన్సు 'జేశీయుడును 

ఇటలీదేళములో  అములువరువదగిన ఒక ఒడంబడికను 

జర్మనీలో చేసికొన్నారు వారిలో నొకరు ఆ ఒడంబడికకు 

భంగముగా (ప్రవ ర్థించుటచే, ఒక ఇంగ్లండు కేళవు 

కోర్టును ఆ విషాద విషయమును వరిష్కరించవలనీనదిగా 

కోరినచో అట్టి పర్కికిలో మొదట నిర్భయింపవలసిన 

సమన్య ఆ అఖియోగమును న్వీకరించుటకు ఇంగ్లీషు 

కోర్టుకు అఆధిశారమున్నద్యా లేదా అనునది (2) ఈ 

మొదటి విషయమున ఇంగ్లండుదేశపు కోర్టున కధికార 

మున్నట్లుగా  నిర్ణయమైన యెడల, అటుకరునాళ దీ 

న్యాయ విధానము అల్విషయమున ఉపయోగింగవలనీ 

యుండు నను ప్రశ్న బయలు చేరును 

వై పరిస్దితిలో ఉవరెమోగింనవలనీన వ్యాయమేది ? 

ఒడంబడిక జరిగిన (ప్రదేశపు న్యాయమా, అనగా ఇర్మవీ 

'జేళవు న్యాయమా ? లేక, ఒడంబడిక అమలు జరుగవలని 

యున్న (వ్రచేశవు న్యాయమా, అనగా ఇటలీడేళవు 

న్యాయమా 1 అట్టుగాక, అఖియోగము కీసికొనిరాబడిన 

గ్రదేశపు జ్యాయమా, అనగా ఇంగ్లండు చేళపు 

ఛ్యాయమా 1 అనునని కొన్ని ప్రళ్నలు 

వై (ప్రాథమిక నమవ్యలను నిర్ణయించుటకు వే క్వేరు 

చేళములు అనుసరింపనలనీన నిజంధవాన$కి ప వెటు 

(Private) అంతగ్యాకీయ చ్యాయము లేక “న్యాయ 

చైరుధ్యము" అని చేరు 

ప్రవంచములో ఒకచానీశో నొకటి వరన్పరముగా 

థిన్నమిగానున్న న్యాయళా్త్ర] విధానములుం0.టచేత, 

వ్యాయళ్యాన్త్ర విధానములో ఈ నియమములుండుట 

అనళ్యక మనది 

వేం 

అంతర్జాతీయ న్యాయము (సార్వజనికము ) 

.Publo 1000800041 Law] ఆంతర్జాతీయ వ్యాయ 

శాస్త ననగా నేమి ? పరిణామము యొక్కయు చారిత్ర 

శావసరముల యొక్కయు మంద ప్రవ త్తి చేత సార్వజనిక 

మయిన(P1b110) అంత ్థావీయ న్యాయ కాన్త్రము యొక్క 

నియనుములు అంతర్జాతీయ సమాజములో పెంవుగాంచి 

యున్నవి సౌర్వజనికమగు (90010) అంతర్జాశీయ 

వాష్రయకాన్హ్రమువైయ క్షీక మగు అంత ర్ఞాకియ న్యాయ 

ఆంళర్దాతీయ న్యాయను (సార్వజనికము) 

ఇ న్ర్రముళంటె ఖిష్నోమయినదె ఇందు పాధారణముగా 

శాక్య నముచాయములు పరనృరముగా వ్రదర్శింపద గిన 

నడకడిని నిర్ణయించెడి వీయమము లుండును వైయక్తిక 

మగు (Pate) అంశర్జాతీయ న్యాయశా క్రము విద 

ముగా వ్య క్తులతో నంజంధము కలిగియున్నడి సార్వజనిక 

మగు అంతర్జాతీయ న్యాయా ప్రమా కములు అట్టుగాక, 

ఉకటి అంకకంళు ఎక్కు. వసంఖ్యగాగల రాజ్యముల మధ్య 

గల సంజంధమును వినరించుచు సాధారణముగా రాఖ్య 

మును వరస్పరము అవళ్యళ ర్తవ్యముగా గు ర్తింపదగిన 
నడవడిని నిర్ణయించును శాని అధునిక శాలపువరి ామము 

అనుబట్టి చూచినచో, అంతర్జాకీయ న్యాయము శాజ్యము 

అకునూ త్రమే నంబంధించినదని శావించిచెప్పుటతవ్పు వివిధ 

ళాజ్యముల మధ్య [క్రమమును న్యాయబర్థముటై న జీనన 

మును, సహజమైన మైత్రిని స్థావించుటలో ఈ నూ[్రము 

లును నియనుములును విశేషముగా జారళముల' 

టలో సందేవాముళేదు గడచిన రెండు (ప్రవంచ 

ములు, తరువాతి సంఘటనలును కలిగించిన ఫలితముగా 

జటిలిములున్తునునంఘటితమును అయిన అకేళసంస్థలున్కు 

ఆంతర్జాతీయ. న్యాయళ్ళాన్త సమ్మత వ్యక్మిత్వముగల 

అంతర్జాతీయ జనవంఘములును ఐయలుడేగినవి చాట్కి 

అంళన్హాతీయ న్యాయనూశ్రములు వర్తింప జేయబడినని 

అంత ర్థాతీయ నంఫ్థలయొక్క (ప్రశ్యత నిర్వనాణ మునకు 

నంజంధించిన వియనుములకును, ఆ నంస్థలలో ఒక దానితో 

మరియొకచానికి గల ఫిన్ననంబంభధములు, భిన్న రాష్ట్రము 

లతో వాటికి గల సంవింధములకును సార్వజనిక మయిన 
(04010) అంక ర్థాతీయశా స్త్ర వ్యాయముళో స్థాన మొనంగ 

విడినదని గనునించుట ముఖ్యవిషయము అం కేకాళ 

'శెండవ వ్రపంచయుద్ధము ముగిసిన త శ్వాత అంతన్హైతీయ 
న్యాయశాన్త్రముళో కొన్ని [క్రొ ర్తమాశ్రములు బయలు 
'వెడలినవి అవి ముఖ్యముగా కొన్ని తరగతుల వ్య ప్తళప 

మాత్ర మే నంజంధించినవి న్యూశెంబర్లు టోకి యోలళో 

అంతర్జాశీయ సైనిక చ్యాయనళ్లలచే విచారింగబరిన 

యుగ్ధావరాధుల విషయము రీనికి ఉదాఫారణము అంత 

గాకీయ భ్యాయము భిన్న రాష్ట్ర ముల నుధ్యనుండు 

నియమములకు మాత్రమే ముఖ్యముగా వర్తించును అను 

వ్యాయశాన్తుజ్ఞుల పూశ్వాభిప్రాయమును ఈ పరణ 



అంతర్జాతీయ న్యాయము (ప్రార్వజనికము) 

నుము పూర్తిగా రర్దులేసినది (వ్రశ్యేక వ్యక్తులు కూడ 

అంతర్జాతీయ శ్యాయము ననుసరించి నిర్వ ర్హింపవలనిన 

కొన్ని హాక్కులును, ఆవశ్యక కార్యములును కలవను 

విశ్వానమును యుళ్భావశాభములను గూర్చిన భానవ 

కలిగించినది ఇక్టరాణ్య సమితిదే ఆమోదించబడిన రీతిగా 

మానవునీ హక్కుల యొక్క ప్రకిపొదనము ఈ విశ్వాస 

మును ఇంకను ఎక్కునగా అలపరచినది ఆందుడే ఈ 

అధునిక సరిణామములనుఇట్టి అంతర్భాతీయ న్యాయ 

ఇన్ర్రుము తిరిగి యిట్లు నిర్వచింన విడనలలయున్నది 

ఎట్లనగా శారివగకు రాష్ట్ర జనులు నమనస్సాతిగా తమకు 

అన గ్యచర ణీయము అని భావించునట్టియు, వరప్నర 

అలవాటు ప్రకారము ఒక శాష్ట్రమువారు అన్య 

శాస్ట్రీయుల పట్ల అనునరించునట్టియు న్యాయమా శ్రముల 

యుక్క సముదాయమే అంతర్జాతీయ న్యాయము 

అయినను ఛానియందు అంతర్జాతీయ సంస్థల యొక్కయు 

శేళ న్యవస్థలయొక్కయు |ప్రవృత్తులకును, వాటి ఆన్యోన్య 

సంబంధ ములకును చెందిన నియమములుగూడ ఇందులో 

చేశియున్నవి నురియు (ప్ర క్యేకన్య కలకును, ఇశరశాష్ట్రీ) 

యులకును నంఇంధించి, వారికి కొన్ని వాక్కు ఆరు, ధర్మ 

ములను నిధించెడి 'వ్యాయళ్శాష్త్ర నియనుములు గూడ 

కందులో చేరియున్నవి 

ఆంకర్థాతీయ న్యాయశొ వ్రమయొక్కం ఉస్ధేళము =శాంతి 

శాలనములోగాని, యుద్ధకాలములోగాని, అంళస్టైతీయ 

సమాజములోని న్యాయపరిపొలన (180 of Law) 

స్యూక్రమును నర్తింపకేయుట “పొర్వజన్లికనుగు ఆంత 

గయ వ్యాయము” యొక్క ధ్రధాకోర్డేళమై 

యున్నేడి సార్వజనికమగు ఆంతర్జాతీయ న్యాయ 

శాత్రుముయొక్క నియమములు తరచుగా శాంతి 

వమయకమండదే గాక, యుద్ధమువంటి అసాధారణ పరిస్థి 

తుళయందును తటస్థ శ్థీశయందుమగూక అలవాటును 

బట్టి అనుగరింపుడుచున్న ని 

అంకర్జాతీయ న్యాయకాప్రమయొక్క. ఉక్పత్తి నికా 

నరులు అంతన్థాతీయ ఛ్యాయము యొక్క నియను 

ములు మానవ వాగరికతయొక్క ఉదయేశాలమునుండి 

ఉద్భవీంచియున్న లి రాజడూత, లేక ఛాయజారులను 

ఈఊంచు వియమములు యుద్గధర్భుములు, |పొచేశిక అధి 

వళ్య నియమములు మున్నగు నూత్రములు (ప్రాచీన 

్రీమనందలి రోన్ విజయమునకు ఆూర్వయుగముల 

గుండియును, ప్రావీన శారత మునందలి పుళాణ 

యుగము నుండియును అనువరింసఐడుచున్న ట్లు తెలియు 

చున్నడి అతి (ప్రాచీన కాలవువాటి ఆంతర్జాతీయ న్యాయ 

ఇ న్రముకంట భిన్నమైన అధునిక కాలపు ఆంతర్జాతీయ 

వా్థయళాన్హ్రము గడచిన నాలుగు, ఇదు శళాస్టముల 

నుండిమా[శ్ర మే క్రమవరిణామమును పొందినది దీనికి 

శేటి యూరవులేళము నందలి కై) ప్తవ నాగరికతతో 

గాఢమైన అనుఖంధథము కలదు అందుచేత అంతర్టాతీయ 

బ్యాయళొన్హ్ర నియనుములలో 'పెక్కులు పాళ్ళాత్య 

జీళముల యొక్క, జాతీయ సళ్వాధివత్యము, (పాదేశిక 

పూర్ణత, శాష్ట్ర) స్వాతంత్ర్యము మున్నగు భావముల 

(వశానమునకు లోనై యుండుటలో ఇళ్చర్యములేదు 

రోమన్ సా[మాజ్యము విచ్చిన్నమై, యూరపులో 

స్వతంత్ర రాష్ట్రములు బయలుదేరిన కాలమునుండియు 

వేటి అంతనాకీయ న్యాయళాన్ర్రము యొక్క చరిత్ర 

(ప్రాలంభనుగు చున్నది ఆంతర్జాతీయ న్యాయకా(్త్రము 

నకు రోమనులు గావించిన వుష్టి మీక్కిలి వ్వల్ప మైనది 

వ మనగా రోము సొమ్రాజ్యరాష్ట్రము గనుక, దానితో 
ననూన్మ పతి" త్తిగల ఎట్టినంబంధము వృద్ధిపొందుటకు అవ 

శాళములేదు ఐనను, చాల శాల నుత ర్వాత, అంత ర్జాతీంరు 

వ్యవహోరముల యొ క్ట యు, కార్యక లావముల యొ క్రయు 

విమను నమన్యలతో గూడిన నరిస్థితులను మాయోపొయ 

ముడే డాటుటకు అంతళ్థాతీయ  భ్యాయళా(న్తుజ్లులు 

రోమను న్యాయము యొక్క- స్మూత్రముల ఎహాయము 

నర్థించి చాటివి వ్వేచ్ళగా ఉనయోగించుచుండెడిచారు 

మధ్య యూరవులోను, అంతకంచె ఎక్కువగా ఇటలీ 

లోను ,చిన్నచిన్న న్వతం[త రాజ్యములు “సేంపుగాంచు 

టళో, ఒకచానిళో సోళటి రాజ్యత౦[త్ర సంబంధము లేర్చ 

రచుకొనుటకు శాష్ట్రములకు అవసరము కలిగెను 

అందుచే కాయజారులను వరన్న్సరము మార్చుకొన ట, 

వారిని నీయోగించుట, 'చారిని స్వీకరించుట, చారికి తగు 

మళ్యాడ నొనగుట, వారికి రతణమొనగుట మున్నగు 

నియమములును, న్యాయళాస్తోం క్షమయిన యుద్ధము 

నకును శాటన్ట బ్రమునకును నంబంధించిన మరికొన్నీ 



నియమములును నెన్ముదిగా ఆంకురింపదొడ గేరు ఈ శాల 

మునే కందరు తొలి రచయితలు న్యాయశాస్త్ర ఏమ 

యమున ఎన్నరగిన కృషిని వలివియుండిరి లీరిలో నీ 

(కిందొవారు ముఖ్యులు - 

విటోకియా (1488 1546) ఇతడు పొల మవ్కా 

విశ్వవిచ్యాలయను నందలి అచార్యుడు, ఆయలా 

(1568 1584) = ఇళడొక స్పెయిన్ న్యాయకానన్తు 

క్రైడు సూర్ (15648 1611), 20605 (15652 

1608). ఇటలీ దేశీ రుడగు నితడు తర్వాత ఆక్సుఫర్ణులో 

“సిఎల్ వ్యాయాచార్యు డయ్యెను కాని (ప్రాథమిక 

రచయికలలో మిక్కిలి గొప్పవాడు హ్యూగోవాన్ 

గాటు ఆనునాశడు ఇతడు అంత 

రచయిక [గోషియన్ (1688 1846) అను పేరుతో 

ఇతడు |వ్రనీద్ధికెక్కెను ఇకడు శాకీయ వ్యాయవిశ”ఆని 

(వ్రళంసింపనిడి, ఆరాధింపవడుతున్నాడు “డిజార్ చెల్లి 

గ్ స్ (Dejure belli 8004018) ( ఆనగా యుద్ధము 

యొక్కయు, కాంతి యొక్కయు న్యాయము) అను 

నితని నముగమైన (గ్రంథము 1625 లో మొదట (ప్రచు 

రింనబడినోది ఇది అంతర్థాశీయ చ్యాయళా న్రమును 

గూర్చి (వ్రాయబడిన మొదటి (గ్రంథము ఇది అన్ని 

వ్యాయశ్యాన్ర (గ్రంథముఇలో నెల్ల విశష్టమైనదిగాను, 

(ప్రామాణి! మైనదిగాను అంగీకరించనిడినది అయినను ఇత 

నిని అంకర్థాతీయ న్యాయశాస్త్ర మునకు “స్థావకుడుగా" 

చేర్కొనుట ఆత్యుక్తీ కాగలదు ఇత డొనర్చిన శార్యమిది 

చరిత్రలో తొలిసారిగా ఇశడు విషయజ్ఞానమునకు పనికి 

వచ్చు కొన్ని అంకముణను, కొంత సామగ్రిని |ప్రోగుచేసి, 

శాష్ట్ర నిర్వహణను.నకు నంఅంధించిన కొన్ని |ప్రాలివదిక 

నీద్ధాంశములను శేషి వాటిని బట్టి రాష్ట్రములు అనునరింఫ 

వలవిన ఆన్యోన్య (బ్రవర్తనమునకు చెండిన నియమములను 

తర్కించి శాష్ట్రములనుధ్య వ్రవ ్తిల్లుచున్న వ్యననోర 

ములు, ఆచారములు, అలవాట్లు మున్నగువాని 

యొక్క. +వణమును (కమబద్ధ మొనళ్చెను 

(గోమియనుకు చరువాళ వచ్చిన రెండు శశాబ్జుల 

యందును, అంకళ్థాకీయ న్యాయళాన్రము యొక్క 

పరిశీలళమునకు ఆక్సుఫర్ణులో అభార్యుడగు కొక్ 

(Zouche) (1698-1680), జర్మన్ ఆచార్వుడగు 
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పూశెన్డార్చు (225600) (1688 1894) వైన్ 
BE IE (Bynkenhock) (1618-1748), my 

అను డచ్చి వ్యాయా శ్ర్రజ్ఞడు (1679 1754), వేటల్ 

(Vattel) (1714 1787) మున్నగువారు ఎంతో రోవా 

దము కలిగించిరి 

1815 లో జరిగిన వియన్నా శాంగ్రైను సమయ 

మండే అంకర్థాతీయ వ్యాయళాన్త్రము యొక్క నియ 

మములు నెమ్మదిగా ముర్చష్ట మైన వాక్యములలో (వ్ర3పొ 

దింవబడుటకు మొదలయ్యెను. ఇంతకు ఖూర్వము అంత 

శ్ఞాకీయ వ్యాయళ్యాన్త్ర నియమములు వివిధన్యాయ 

శ వ్ర్రుజ్ఞలి పరస్పర విరుద్ధాఖ్మిపాయము లనేడు నిషము 

వూ, న చిక్కువడియుండెను 19 వ ళళార్టి 

ఉదయించినతోడ నే (ప్రళ్ళృతను ఆన్నేష్ట ముగ వ్యవవారింన 

బడుచున్న అంతర్జాతీయ కానన నిర్మాణ విధానము 

ఇంపొంద నారంభించెను ఈ శళాన్లియండే అంత'ర్జాకీయ 

సంబంధముల యొక్క ఆచార వ్యవవోరములు నిశ్చయ 

(ప్రమాణమును అందుకొని నృష్టరూవస్థితిని రహింశెను 

అనేక ములియిన ఆంత ర్యాథీయ పరిష శ్రులశేశ సుష్చష్ట్రముగ 
నియమములు నిర్వచింత బణెను 1800, 1907 

వంనక్సరములలో 'హేగ్ నందు వరిషక్తులు వర్చాటు 
జేయుటకోడను, వివాద పరిష్కారమున, శాశ్వత మైన 

సశ స్థావింసజడుట తోడను చావాజాకి సమితి 

(ణల 07126000) ఉద్భ విం చుటతోడను, అంత ర్థాతీయ 

న్యాయశాశ్ర్రము యొక్క ఉద్దేళవరిధి నిశాలమ య్యెను 

ఇంతే శాక ''పాట్ (పకటనము (1866) “Bhవా 

సమావేశము (1864), “లండన్ వావీక్ |దీకటనో 

(1910) వంటి ఆవేళ (ప్రకటనములు “ఒడ౦బడికలి 

(ప్రాథమిక పత్రములు (0010000) మొదలగు వానీ 

వలిన అఆంకనరకును కేవలము అనిళ్ళతములుగాను, 

కేవలము అంతర్జాతీయ న్యాయళాన్తుజ్ఞులి అల్మిప్రాయ 

ములుగాను, వివిధ శాష్ట్రములి విశ్వానము మీదనే 

విశేషముగా అభారవడునవి గాను ఉన్న అంతళ్చాకీయ 

నా్యయళ్శాన్హ్రము యొక్క. నియమనులకు సృష్ట, 

విళ్చయళ నీద్ధించెను 

మొదటి [వ్రవంచ యుద్ధమునకు. నంనింధించిన 4 

ములు ఉవశమించీనపిదన, హగువట్టణము (వో అండు)లో 



ఆంతర్జాశీయ న్యాయము (ప్రార్వజనికము) 

శాళ్యకముగా అంతళ్థాతీయ బ్యాయసభ స్థావింపల'జెను 

ఆ స్థావనదే ఆంతర్జాతీయ న్యాయశాన్ర్ర చర్మికములో 

“వ్య్యాయ విచారణ శాసన నిర్మాణము" నకు చెందిన 

ఒక నూతన యుగము |ఫారంభమయ్యిను ఈ “శాశ్వత 

న్యాయసథ" శే గావీంపలడిన వ్యాయనిర్ణయముమూల 

మున ఇాశ్యకమయిన లాభము కలిగెను ఎందు బేతననగా 

అంతర్జాతీయ న్యాయకాన్త్రుమునందళి సంధగ్ధములును 

వివాద్యగ్రనృములును ఐన యంళములు వ్యాయసభచే 

పరిష్కరింవబడును అట్లు పరివ్కరించుటలో న్యాయనభ్ట 

ఇంకను నవీనములైన వ్యాయ శాన్త్రవిధులను |ప్రవచిండి 

(ప్రతిపొదించెను శాశ్వత జ్యాయసథ యొక్క స్థానములో 

వేడు “ఆంకరాశ్రీయ న్యాయక్యాన్ర విచారణ సభ" వనీ 

శేయుచున్నడి ఇదికూడ అంశస్టాతీయన్యాయకాన్త్రము 
యొక్క నియమములను వ్యాఖ్యానించుట యందును, 

అన్వయించుటయందును నిమగ్న మైయేన్న డి 

మొదట (ప్రవంచయుద్ధమునందు పాల్గొనీన జాతుల 

వారు శాము నూతనముగా కనిపెట్టియున్న అపాయళర 

ములగు యుద్భాయుధములను అందు ఉపయోగించ 

ఇట్టి యుజ్ధానంతరము అంతర్జాతీయ చ్యాయళ్యాక్ర్ర యు 

యొక్క సామాన్య నూత్రములందు "వెళ్కు మార్చులు 

ఘటిళ్లెను 

4899, 1907 సంవత్సరములలో జరిగిన హేగ్ 

నరివత్తులు నిర్ణయించిన భూయుద్ధ _ సముద్ర 

నియనుముల నన్నింటిని యుచ్భానుళనము. వనుసరించి 

నవరీంచి యుద్ధము ముగినీరతోడ నే ఉదయింన భొడగిన 

అంకళ్థాకీయ సంశింధ ముల విషయమున మార్పు నొందు 

చున్న ఆకయములకు అనుగుణముగా (క్రొ శ్తనియముము 

తేర్నరువనలవిన అనసరము కలిగను యుద్ధములో 

వినూనముల యొక్కయు, ఇతాంతర్గాను।ల యొక్కయు 

ఉపయోగము. ఆంకర్గాకీయ న్యాయ శాస్త్రము వందు 

విళ్ళేధమును కల్ఫించెను ఇంతకుమునుపు ఊహించుటకు 

కూడ సాధ్యపడని సరిస్థికు। 'నెదుర్కొనుటశై [కోత్త 

నియమములను వర్పరువనలసి నచ్చెను ఆధునిక ముళై న 

యుక్ఞావపరములను ఎదుర్కొనుటకయి 1919 లో 

విమాన యా(శ్రానరివత్తును, 1 9£ల5 లో వొవ్చ(వ్రయో 

గముతోను, క్రిమి వ్రయోగముతోను కూడీన యుద్ధమునకు 
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పంజంధించిన జెనీవా ఒడంబడికను, 19890 లో జెనీవా 

నమావేళమును 1956 లో లండన్ జలాంతర్గామి 

నియమములకు సంబంధించిన ఒడంబడికను వర్పరచ 

వలనీవచ్చెను అంత-ర్భాఫీయ వ్యాయళాన్త్రము యొక్క 

నియమములను విశేవనంఖ్యగల రాష్ట్రములు బద్ధము 

అగుటకు అంగీకరించిన నియనుములను దేషరహితము 

లయిన సదములకే విర్వచించుటకును నానాజాతి నమిత 

కూడ (ప్రయత్నించెను అట్లే, రెండవ ప్రవంచయుద్ధము 
ముగియుటతోడచే, (క్రొత్త నియమచులకు ఏర్పరచి, 

ప్రాత నియనుములను సముంజసముగా శాలానుకూల 

ముగా మార్చవలనివచ్చెను అంకశ్యావీయ న్యాయళ్యాన్ర్ర 

మును శాలానుగుణముగా నీవరించి వ్రగతియు కృముగా 

స్మృతి బద్ధము చేయు (00610) నవశాళయులికు అనే 

మించుటక్రై ఐక్యరాజ్యనమితి ఒక నీపుణుల సంఘమును 

నియమించెను 

నభ్యశ్వము (16000680) గల రాష్ట్రముల అంగీ 

శారముథో అంగ ర్భాశ్రీయ శా్రుము యొక్క నీయవుము 

లను స్పష్టమును, శ క్రీయుశమువై న వరములతో నిర్వ 

చించునట్టి దుర్వహమైన శార్యమునందు 1948 లో 

ఐక్యరాజ్య సమికీయొక్క. సాధారణ సమితిచే నియు ౪ 

మయిన ఆంత ఇ్చాకీయ న్యాయళా శ్ర్రనంఘము నిమగ్న మై 
యున్నది అణునంబంధములగు యులను, బాగ 

రించు విషయము శేటి వివాగగ స్తములును చర్భనీయ 

ములునైన అంశములలో నొకటి ఇడి నర్వ [ప్రపంచము 
లోని, రాజ్యశ త్రష్టాల యొక్కయు, ఛ్యాయళా క్రజ్ఞుల 

యొక్కయు దృష్టిని సమానముగా నాకర్షించు మన్నది 

ఇట్లు న్యాయా, న్రజ్ఞులు అంతళ్థాకీయ వ్యాయముకు 

స్మృకిబద్ధము (00610) చేయుటకు యక్నించుచున్నారు 

శాని ఇది యింకను వృద్ధి పొందుచు, ఎడశెగక వరిణా 

మము పొందుచున్న చ్యాయముగానున్న ది అంగ ర్జాక్రీయ 

సంబంధ యుల వై ఖరిమీరను జాకులయొక్మ కాచా 

ర్యము మీదను అంత ర్థాతీయనంస్థలి నిర్మాణము మీగను 

ఇడి చాలవరకు ఆధారపడియున్నది అందుచేత, కిణా 

వినయకములును, విఢి విసయకములును లేళ వ్యక్తి 

లిమయకములును ఆగు న్యాయేశాత్ర్ర స్థ కులు 

మున్నగు నగరవరిపొనినా వ్యాయమ్మృతులన ల నమ్మగ 



మైన రూవములో న్యాయశాస్త్ర స్మృతిగా ఆంతళ్థాతీయ 

న్యాయము రచింవబడుటకు సాఢ్యవడ లేదు 

అంతర్జాతీయ వ్యాయళాక్రుము వెనుకనున్న ఆను 

మతి (8800300) కచ్చితముగా వీడి? అను ముఖ్య 

(ప్రశ్నను నిర్హయింవధగియున్నది ఇట్టిస్టీతిలో ఏ న్యాయ 

ఛాత్రుమునుగూర్చియ చేయవడు తుది విమర్శవమైనను 
జాహ్యాముగాను, ఆంతరముగాను అది నిధించెడి విధులకు 

అద్భు లగు [ప్రజలు చావివిషయ మున చూపునట్టి వికేయకా 

(వ్రమాణమువై వాభారవడియుండశును 

ఆంకర్ణాతీయ సమాఆములో ఒకో రాష్ట్ర) ములోనల్కె 

నిర్భంధళళ_క్రి లేదు, అండుచే, బ్యాయశాత్రుములో 

అల్లా సీక్థాంతమును (ప్రలిలముగా సమర్థించువాడగు నర్ 

జాన్ లిన్ నంటి (దనిద్ధ న్యాయశాస్ర్రుజ్ఞడు అంత 

ళ్ఞాకీయ వ్యాయము, యశార్థము శివ్బవలనినచో అది 

ఒక వ్యాయళా(శ్త్రమే కాదని చెప్చియున్నాడు ఆస్టిన్ 

యొక్క దృష్టిలో, ఒక న్యాయశాత్ర్రము నిజముగా 

న్యాయక్యాన్హము శావలయునన్నచో చానీచెనుక ఆధార 

భూతముగానున్న శక్తి లేక నిర్శంధమునుబట్టి చానిని 

నిర్ణయింసవలని యుండును ఒక నంభుమునందలి మానవ 

బృందముచేత కొన్ని నూశ్రములు లేళ నియమములు 

అలవాటు చొప్పున అనుసరింనబడుచు వచ్చి, అవి స్పష్ట 
శను, నియళత్వమును, సామాన్యతను పొందినచో, అట్టి 

సూత్రములు లేక నీయమములు ఒకో నర్వాధిళారములు 

గల (ప్రభువుయొక్ఞ అజ్ఞ తోగూడిన న్యాయ కొన్హ్రమనకు 

ఎట్టి ళ కిగాని, ఎట్టి న్యాయాఢిశారముగాని గలదో అట్టి 

¥ కే, అట్టి అధిశారబలమునే లొందును ఆచారము 

పూర్య్వోచాహ రణము, అభ్యార కమము,అవగలి మున్నగు 

నవి ఆధారముగా ఇంగ్ల ండునండలి శ్యాయళాన్త్రము 

వర్చడియున్నడి అంతన్హాతీయ నియమములు ఇంగ్లండు 

నందలి అట్టి సామాన్య న్యాయళార్హ్రము యొక్క దృష్టి 

చేశే వరిశీలించబడవలయునన్న అంశము ఆందరు ఎరిగి 

నదే అందుచేత శాష్ట్రములును ఆంధలి [వజలును తప్పక 

అనునరింపవలసీన ఇతర ఆచారగళములగు న్యాయముల 

నంటిదే అంకస్టాతీయ న్యాయనుగుచున్నది ఎందుచేత 

వనగ డాని నూ్రములు ఆఅభ్యానవళమున ఆచరింవబిడి, 

అనుసరింవబడి, అమలులో 'సెటబడుళున్నవి నాయ 
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ఆంకర్జాతీయే వాణిజ్యము 

మూర్తియైన (గే అను నతడు ఒకమారు ఇట్లు లెన్సీ 

యున్నాడు “అది (అంతర్జాతీయ వాయళానన్హ్రుము) 

మన న్యాయములో ఒక భాగమై యున్నది చానిమీర 

ఆధారవడీయున్న పాపష్కలతో నంబంధముగల వష 

నిర్ణయముకొరకు (కీమముగా దాఖలు శేయబడినవు డెలి 

తగిన వ్యాయాధి కారము No వన్యాయవిరారణ సథందే 

అవి విచారింవబడి, శాసించబడుచుండన లెను 

వవ్యాయముగాని ఉల్లం ఘీంనవిడినంత మూశ్రముశేశ 

అది ఆనలే లేకుండనున్న దానితో నమానము కాజాలరు 

తరచుగా చేయబడిన వ్యాయభంగ ములు, ఉళ్ణింఘనములు 

కేక గొప్ప ఏళాళరణములు, చేయబడినంశమా మున 
అంళస్టాతీయ న్యాయము అంశర్జాతీయ సనూజముళో 

దావుమానీపోయినడని ఊహీంపరాదు నవరింవ సాధ్యము 

గాలి దగు జొకీయ అధిరాజ్యము అను నిద్ధాంతము 

ఒక్కటిమా(శ్రమే అంతర్జాతీయ నంచంధములలో ముఖ్య 
లోవముగానుండి, అంత al య న్యాయశాశ్ర్రయు 

యొక్క నియమములను జలహీనము శావించు చున్నది 
శాని శాంకి కాలములో వలెకే యుద్ధ కాలములోగూడ, 

అంత ర్థాతీయ న్యాయళాన్హు నియమములు సాధారణ 

ముగా అనుసరింవబడి దృఢముగా ఆచరింపథడు చున్నవి, 
అము విశయమును చ్యాయళాన్త్రుజ్ఞుడుగాని సొఛారణ 

నరిగా తరచు (గ్రహింవజాలకున్నాడు 
శ్రే (వ్రతంచము” అనెడు భావన (కోముగ్రమముగా అనీ 

శార్యమైన పత్యముగా రూపొందుచున్నది అందుశేశ, 

“నర్వగతమగు అంతన్ధాతీయ భ్యాయమి," శాల కను 

మున, థాని (వ్రవంచకాష్ట్రము యొక్క సార్యజనికమైన 

వ్యాయముగా వరిణమింపగలదని నిళ్చయించుట శన 

లము ఊవోజనితము కాజాలదు 

ఆక్ నాపి 

అంకర్థాతీయ వాణిజ్యము - వివిధములు, ఉన్న 
ఈములు, ఆనేళములు ఆగు నూనచాననరము లన్నియు 

శ్రమ విథజనమని మనము వర్ణించు సిర్ధాశము ననుకరిం 

చియే శ్రీరృబడుఛున్నవి ఒక అర్థివ్యనస్థయంద లి స్యులు 
బళ వశ్యేళ వస్తువును ఉతృత్రి చేయుటయంగే శ్రద్ధ 
వహించి శమనుక్థితికఅనన ర మైనత క్రి నవన్మువుల నితదలతో 

మార్చిడి చేసకొందురనుటయే ఈ నస్ధాంతముయొక్క 



అంళ, ర్థాతీయ వాణీజ్యము 

శాక్పర్యము శ్రమవిభజన మను సిద్ధాంతముపై ఆధార 

వడి సరకుల ఉకృత్సి మార్పిడి పాగించు ఆర్థికవ్యవస్థ 

వాగరిక (ప్రవంచము నంతను అవరించియున్నదను విష 

యము ఒక్కలిమున మాలోచించినతో మనము (గ్రహింవ 

గలము ఇట్టిపద్ధతి ననుపరించి (ప్రతంశమునందలి అన్నీ 

(ప్రాంతముల జనులు ఒండోరుల అవనరములను తీర్చు 

కొనుటకై వరన్సరము సవాళరించుచుళ్నారు. ఆర్థిక 

ముగా మిక్కిలి ఉన్నతిని బడసీన జాతులును తమ లాభ 

మునశ్హై అంతర్జాతీయ వాణిజ్యముసై వెష్టవగా ఆధార 

పడుచున్నవి 

(శీను వికజనము, పరిశ్రమల శ్లేంద్రీకరణము అను 

నూ(శ్రముల వెనుకనున్న నత్యములే అంకచ్జాతీయ వాణి 

జ్యాథివృద్ధికిని శారణములు జాతుల ఉతృల్సిని, పొమర్థ్య 

మును అభివృద్ధిచేపి ప్రతిజాతి (ప్రవంచమునందలి సరకుల 

వినియోగమును పొందగల లాభమును ఆధిక ముదేయునది 

అంతస్దాతీయ భాణిశ్యమే కాను నారింజల సండింప 

జాలడు కావున ఇంగ్లండు, జృయిములినుండి ఆ పండ్లను 

దిగునుి చేనికొనును సెయినుకు యం|్రములను నిర్మిం 

శుటటి కగినంక ౪ క్రి లేదు, కావున ఆదేశము |బ్రిటనునుండి 

యంత్రములను దిగునుకి చేకొనును ఒకవస్తువును 

తయారుచేయటయందు వీడ్రైన దేశమునకు ఒక నిగ్గిస్ట 

పొళళ్యముండుటయే అంతక్టాకీయ వ్యాపార మారంభ 

మగుటకు శారణ నుగును 

ఇళ దేశమునందు కొన్నినరకుళను ఉత్పత్తి జేయుటకు 

వీలుండవచ్చును కాని బండులకు డారుణమగు వ్యయము 

అననరము శానచ్చును ఇటీవల జర్మనీ కృత్రిమమైన 

సిల్కు, సెట్రోలు, వినరీకనగు ఇర్పుతో ఉత్పత్తి చేయ 

జాలినది జర్భనీ యిట్టివనికి పూనుళొనుటకు కారణములు 

రోజకీయమైనవి శాని ఆర్థికమైనని శావు ఇట్టి సంభుట 

నలు అరుదు (పఠిదేశము ఇశరచేళములకం'ప, శాను 

చయే నరకులు కక్కునధరకు ఉళ్చత్తి చేయగలడో ఆయా 

నరకులనే ఉళ్చత్తి చేప, కానే ఉత్పతి, చేయుటవలన ఎక్కువ 

వ్యయనుగు వస్తువులను వానితోమార్చిడి చేసీకొనును 

వికేళములలోఆగు ఖప్పకన్న శక్కున ఖర్చుకే కాను 

నరకులను ఉల్చ త్తీడేయగలిగినవరిస్థితులలోకూడ ఆ నరకు 

లను విజేములనుండి దిగునుకి చేనీకొనుటయే ఒక్కొ 

క్కవృడు జకచేశమువకు లాభకరము శానచ్చును అంక 

కన్నను ఎక్కువ లాభసాటియగు వన్తువులను తయారు 

కేయుటయండే దిగుమతిచేసీగొోను చేశము (ప్రక్యేక 

వైవుణ్యము కలిగియుండుటయే దీనికి కారణము దీనినే 

శారశమ్యవ్యయ సిద్ధాంతము (థియరీ ఆఫ్ కంచేరిటివ్ 

శాన్) అనీ యందురు 

అంతర్జాకీయ చాణిజ్యయి యొక్క లశ్యము టక్ 

వస్తువును ఇంకొక వస్తువుళో నూర్చిడి చేసికొనుటడ్వార 

వీలయినంత అక్కున లాభము పొండవశెకనుటయే 

ఆంతర్జాతీయ వాణిజ్య సీస్ధాంతమునకు 'జేగాంకర్గత 

వాణిజ్యపీద్ధాంళ మునకు మధ్య 'ఖేదముకలదు దేశాంతర్లత 
ఇవ్యాపారమునందు ఉత్స _త్రిపోధనములు తమకు అధిక 

(ప్రతిఫలము అధించు (పొంకములకు నృత్తులకు టూరు 

చుండును ఉత్ప క్రిసాధనముల కూర్చు వివిధదేశముల 

మధ్య అంత స్వేచ్చగా. జరుగదు జకలేశమునుండి 

శార్మికులు మరియొళజేళము వలనపోవుటకు విశేషమైన 

ఖర్చులు శాప, ఖాన భేదములు అడ్డంకు లగుచున్నవి 

"ెట్టుబడిని ఇచ్చిపుచ్చుకొనుట అంతకష్ట మైనది కాకపోయి? 

నను, "పెట్టుబడిదారుల అజ్ఞానము విచేళములలో "పెట్టుబడి 
చెట్టుటలోగల అపాయములు ఇంధుకును కొంతవరకు 

ఆడ్డంకు లగుచున్నవి 

వివిధ శాజకీయ పొంతనుల నడుము శార్మికులు 

పెట్టుబడి, సులభముగా రాకపోకలు సాగించలేక పోవుటకు 

భాష, శట్టములు, ద్రవ్యమానము, మక, సొంఘిళ విమ 

యములందుగల శారతమ్యములు, భయము, అజ్ఞానము, 

చీదశనము, భొవభేదములు కారణము లగుచున్న ని 
చెట్టుజడివిషయములందుళం'చె శార్మికవిమయములలో కే 

ఈ అడ్డంకులు ఎక్కువగా వర్తించును "పెట్టుుడిదారులు 

కూడ శకార్మికులవలెనే సాధ్య మైనంకవరకు స్వదేళమంే 

శమధనమును "వెట్టుజడి "పెట్టుటకు ఇష్టనడుదురు 

అంతర్జాతీయ 'చేళాంకర్గత వ్యాపారయిల మధ్యగల 

మరి యొక ముఖ్యభేదము శెండు చేళములలోను వేరు'వేరు 

(వ్రకుశ్వములుండుట నలననరకులరా కపోకలు మలకముగా 

జరుగుటకు రాజకీయపు ఆటంకము లేరృడుట 

పోటీవిధానము ఈళారణనములవలిన ఒ కేబేళమునందు 

కలె ఒకేవిధమైన వస్తువుల ఉత్సతి,కగు ఖర్చులు సరి 



సమానముచేయ లేదు అనేకములగు వన్తువులిను తయారు 

కేయుటయందు వివిధకేళ ములకు ఈవిధముగా అనమాన 

ములుళాని లాభములు వచ్చుట ఈ విధముగా సంళవిం 

చును ఈ శారణముశే వివిధచేశముల కూటములు ఒక 

చానితో నొకటి పోటీచేయు అవశాళము నన్న గిలుచున్నది 

ఇంతేగాక శీతోస్త స్థితి మొదలగు (ప్రకృతి కారణములు 

అవ శాశములందు వ్య శ్యానములుకూడ సంభవించు 

చుండును |ప్రొంకీయ శ్రమవిభజనము, పరిశ్రమల 'శేంద్రీ 

కరణము ఈ విధముగా నంభవించుచున్నవి ఉదావారణ 

మునకు ఖనిజసంవద ఒక దేశమునందు ఎక్కునగా నుండ 

వచ్చును జెంగాలునంటి కొన్ని (ప్రదేశములు జనుము 

మాదిరి పంటలను సండించుట కనుకూలమైన శీతోస్టస్థితి, 

పొరనంతమైన థూమి శలిగియుండవచ్చును ఇట్టి సౌళ 

ర్యయులను ఒకచేళముమండి నురియొళ చేశమునకు 

మార్చుట అసాధ్యము కావచ్చును లేచా అట్టిది సాధ్య 

మైనను మిగుల వ్యయకరము శావచ్చును 

అంకర్ణాతీయ వాజిజ్యను = తారతమ్యవ్యయే ఎద్ధాం 

కను = అంచన్జైత్రీయ చ్యాపారము, అందు పాల్గొను 

చార లెల్లరకు లాథశారీయను విషయము ఇటీవలే 

గుర్తి ంవబడినడి ఆంతర్జాతీయశ్రను విభజన మను విద్ధాం 

తనమును డేవిడ్ వభ్యూం, అదమ్ముల్ అను ఆధునిక అర్థ 

శాత్రవవక్తలు 18 వ కళాబ్దపు అంక్యభాగమున (ప్రవ 

చించి వివిధ 'ేశములమధ్య నరకుల మార్చిడియు 

జేళాంతర్షత చ్యాపారమునందునలెబే (శ్రమ విథఃనము, 

పరిశ్రమల “కేంద్రీళరణము ఆను స్మూత్రములనై ఆధార 

పడి నడుచు ననుటయే ఈ (ప్రవచనము యొక్క అర్థము 

ప్రశివారును తమకు వ వస్తువును ఉత్స కి చేయుటయంధు 

ఎక్కువళాళములున్న నో ఆవస్తువులనే ఉత్ప క్తిచేసి కనుకు 

అర్థికముగా ఉనమకరములైన ఇతర వస్తువులను 

మార్చిడిశేసికొననలెను ఏడేని ఏదేళము మనకన్న 

శళ్కువధరలకు ఒళ వస్తువును తయారుచేసి ఈయగలిగిన 

యడల ఆదేళమునుండియే అ నస్తువును మనకు అధిక 

ప్రావీశ్యముగల వస్తువులను ఉతృ్తిచేసే అన్ముగా వచ్చిన 

ధనముతో శీసీకోనన లెను 

శాగి, అట్టలు, అను రెండు నరకులలో |వీటను, 

అ మెరీళోలనుధ్య 'చ్యాపారము జరుగుచున్నదనుకొం 

త్! 

అంతర్జాతీయ వాణిజ్యము 

దము అంతేగా ఆ రెండు సరకుల తయారుచేయుట 

యందు అమెరీకాకు (డ్రీటనుక న్న అనుకూలుగు వరిస్థి 

శులు గలవనియు, కానీ బట్టలు శయారుశేయుటకన్న 

శాగి నుక్చత్తి చేయటయందు ఇంకను ఎక్కువ లేక 
కులు గలవనియు అనుకొందను జుట్టి పరిస్థితులలో సర 

కుల మార్చీడి జరుగును ఫలితమేనున అమెరికా, రాగిని 

ఉళ్చ్ళ త్తి చేయుటయంగు ప్రశ్యేకతనహింధి, బట్టలు ఉక్స 

శ్రీని (వీటనుకు వదళివేయుగు అమెరికన్రాగి |ఖెటిన్ 

బట్టలకు నూర్చిడియగును వవస్తువులు తయారుచేయట 

యందు అమెరికాకు మిక్కిలి ఎక్కువ అధిక్యము గలదో 

అ వస్తువులు తయారు చేయుటయండే శన యుక్నశ్తి 

సాధనములను వినియాగించుటయే ఇందుపగల కార 

ఇము ఈ నూదిరి వరిస్థీతులలో శెండురేళశముల మ్య 

వ్యాపారము జరుగుట తథ్యము 

వై ఉచాహరణమునందు. రెండు చములమగ్య 

ఇరుగు అంకస్థాతీయ వ్యాపార ములను నిర్జిష్టవ్యయ మునకు 

మారుగా తారతమ్య వ్యయము వై అభారవడి యున్నది 

“అర్థిక శాత నిద్రాంళములు మరియు పన్నులఏ ధానము ' 

అను (గంశ్రమునండు రిశార్డో అను రచయిక (ప్రవచించిన 

ఆారశన్యువన్యయ నీర్ధాంత్రములోని అంకరార్థమి దియే 

శకదేళనుందు. వివిధనృత్తులనడుమ శాల కొమేణ లాభ 

ములు సరివమానములగుట జరుగును శాని వివిధదేళముల 

మధ్య అట్టిది అపంభవమని రిశార్డో తెలిపెను అంశలళో 

కూడిన ఒళ ఉదావారణము నిచ్చుచు ఆశడు పోర్చుగలు 

జేళ మున! (దాత రాయిని ఇంగ్లండుకం'చె కక్కవ 

ఖరీదుకు ఉత్సక్తి చేయగలిగినను ద్రాతసారాయిని 

శయారుడీయుటయందు ఎక్కు. వళాళసొటి అవ కాళములు 

కలిగిన యెడల పోర్చుగలు (చ్రాశసారాయమునే శయారు 

శేసి బట్టలను ఇంగ్ల ండునుండి దీగునుతిరేసికొనముట మంచి 

శని నిరూపిందెను శాగీని ఉత్స త్రిచేయుటళన్న జిట్టలను 

శయారుశేయటయండే ఇంగ్లండు తన శ్రమను “పెట్టుబడిని 

వినియోగించినరో ఇంగ్లండుకు ఎక్కున ధననంపద నను 

కాడురు ఇదే శారణమునలన అమెరికా ఇంగ్లండుకు 

శాగిని ఎగుమతిశేసి ఐట్టీలను ఇంగ్రండునుండి కొనును 

డిర్భ శాల (వ్రయోజనదృష్ట్యా ఉనిధానము శెండుకేళము 

అకు లాథకరనుగును 



అంతర్జాకీయ్ వాణీజ్యము 

శారశమ్య న్యయ సూత్రము వికేళవ్యాపారమునకు 

మాశ్రమే వర్తించుననుట పొరపాటు ఒశేచేశమందు 

వివిధజిల్ధాల యొక్క (వ్రశ్యేళ ఆధిక్యములననుసరించి ఆ 

జిల్లాలనడును వస్తువులమార్చిడి జరుగుచుండును, ఉత్పత్తి 

యొక్క అన్నిశొఖలియందును వృభెనా జిల్లా తక్కిన 

జిల్లాలకన్న ఎక్కున అధిక్యమును కలిగియున్న యెడల, 

శార్చికులు పెట్టుబడి తక్కువ కిల్లాలనుండి ఈజిల్లాకు 

వలనపోయి ఉక ్తిలో పాల్గొని లాథమును పొందుట 

ఆరుగును జకదేశమందైనను, ఓక స్టీరనిశ్చల పరిస్థితి 

పొందునటుల శ్రమ, చెట్టుబడిపోకడ సాగింవజాలవు 

“రెండుజిల్లాలనడుము ఇట్టి స్థీరనిశ్చలశత్వము వీర్పడనంత వరకు 

సరకులమార్చిడి జరుగుచునే యుండును 

లేశాంతర్లత వ్యాపొారములలోకూడ శ్రమ, "చెట్టు 

బడుల గనునము అడ్డంకులతోకూడిన విషయమే విదేశ 
వ్యాపార విషయములో ఈ గమనము నురింత బాధా 

శరము తె ఇ కైర్న్ మహాశయుడు వేర్కొనినట్లు 
"పెట్టుండిని, కార్మికులను ఫోటీళేవి వగ్గములమధ్య మౌర్చు 

చేయట అంకర్జాశీయచాణిజ్యమందు మనము యోచించ 

వలనీన విషయము ఈ యుత్స్తి సాధనములు ఆంత 

చ్ఞాతీయ సరివాద్దులగుండ [వ్రయాణించుటకు అనుకూల 

మైనవిశావు రికార్డో (వ్రధమమున శారతమ్య వ్యయ 

సిద్ధాంతమును |వ్రవచించినవాటినుండి ఆంతన్టాశీయముగా 

ఉక ల్తిపోధనముల శ్వేచ్ళాగనునము ఎంతయో నులక 

మాయెను శాని 'జేళాంతర్గత గమన మంతగా కాదు 

సిన్ధాంతమునే తల క్రిందుచేయునటుల ఆంతకన్నను కాదు 

నరకుల దిగునుతిశేపికొన్న దేశములు ఎగునుకిచేయు 

[ప్రాంకముల అంతకన్న తక్కున |శ్రను 'పెట్టుుడ.లతో 

ఆయా సరీపలు తయారుశేసికొనగలిగినను ఆంతర్జాశీయ 

వ్యాపార మాళ్ళములచ్యార ఆనేళములగు సరకులు 

గమించుచున్నలి అ సరకులు , దిగునుతిశేసికొనుటకు 

శారణము దిగుమకిచేసిళొనుచు దేశములకు ఇతర వస్తువు 

అను తయారుచేయిటయందు ఇంకను హెచ్చగు ఆధిక్య 

ముండుటయే ప్రతిదేళము ఒక నరకును దీచేని ఒక 

విదేశముకన్న తక్కువ ఖరీదుకు ఉత్స త్తికేయగలిగినంత 

మాత్రమున చానిని తన్నక తయారుశేయుననుట శాక, 

మిక్కిలి హెచ్చగు లాళసాటి ఆవశాళములకు మిక్కిలి 

తప్కవయగు లాభసాటి ఖర్చులకు తయారుచేయగల 

సరకులనుమా శ్ర మే ఉత్ప క్తి చేయుననుటయే ఆంకర్జాతీయ 

చాణిజ్యమునకు నంబంధిం చినంశవరకు కారత మ్య వ్యయ 

సిద్ధాంతము వ వ సరకులను ఉత్స త్తిచేయుటయందు తన 

అధిక్యము నుస్సష్టములేక ఏయే సరకులను ఉత్పత్తి 

శేయుటయందు తన ఆపామర్థ్యము హెచ్చుగా కాన 

శాదో అట్టి నరకులనే |ప్రికేశము తయారుచేయును ఈ 
మాము చానీ పుచాదులయిన (క్రమవిశ్లజనము, పరీ 

శ్రమల శేంద్రికరణము అను ఆర్థిక సిర్ధాంతములు అనులు 

జరిగినకొలది |ప్రపంచనుందంతటను ఉత్పత్తి ఆర్థిక సాము 

ర్థగము వృద్ధినొందదు ప్రతి వ్య_్రని పంక్రమించు 

భాగముకూడ 'పాచ్చగును 

వరిమికులు = సరకులు ఉత్పత్తియందు 'కారతన్యు 

వ్యయభేదములున్నంతనర కే రెండు చేళనులనుధ్య 

త్యాపారము సొగునను రికార్డో సిద్ధాంతము సక్యమే 

శాని రికార్డో (వవదించిన రూపమున అది పెక్కు 

అంశములలో అసంపూర్ణము తారతమ్య వ్యయములు 

అంశళ్టాతీయ వ్యాపారములోనికి వచ్చుసరకుల బాబి 

శాను మాత్రమే నిర్ణయింపగలవుళాని మార్పిడి 

షరతులను అనగా ఎన్నిసరకులు దిగుమతి చేసికొన 

విడునో ఎన్నిసరకులు ఎగుమతి చేసికొనలడునో మార్పిడి 

ఆగునది ఎన్నిపరకులు అను విషయమును నిశ్చయింసవు 

*ళఅనుదేళమునకు నూలుబట్టలు తయారుచేయటయందు 

ఎక్కువ లాభసాటియగు అవళాశములు కలవు, కావున 

శానీని ఉత్పత్తి చేయుచున్నచో చ" అను చేళము అశ 

ఉన్నిబట్టలిను శయారుచేయుదున్నచో వమ్మూళము ననున 

రించి ఆరెండుచేళ ములు ఇారతమ్యన్యయ నీద్ధాంళమును 

అమలుజరువుట వలన నచ్చినలాభములను సంచుకొనును 

అన! పళ్నఉదయింవగలడు అది మారకవు రేటు. ఆధార 

వడియుండును ఈమారకవు రేటు ఎట్లునిర్ణయించబడును 1 

విసణియందలి బేరముచేనికొను వద్ధతినిబట్టి అని ఆడమ్న్నిట్ 

ఉద్దేశానుసారముగా రికార్డో అనుచరులిచ్చిననమాధానము 

సంతృప్పికరముగా లేదు ఆధునిక ఆర్థిక సీద్ధాంతము 

ననునరించి 'వేరొళచేశముయొక్క నరకులవట్ల ఒక చేళ 

మునకుగల “అవే విస్తరణళ కి” (యెల్యాక్టీసిటీ ఆఫ్ 

ీనూండు) వే ఆధారపడి మార్చిడి నిష్పక్రి యుండును 



వైళచావారణమునందు చూవేలడినటుల “క” నూలుబట్టలి 

మక్సక్సి చేయుటయందును, *చ* ఉన్నిబట్టలు శయారు 

చేయటయందును శ్రద్ధవహించుచుండగా “క 'చ యను 

శండుదేళములనడుము లాభకరమగు వ్యాపారము సాగు 

చుండినచో, “క” దేశమునకు ఉన్నిబట్టల యొడల “చ” 

చేళమునకు నూలులట్టలి'యొడలగల అ'పేత వన రణళక్తుల 

ననునరించి మార్చిడిరేటు ఉండును "చి! జేళమునకు 

నూలుఇట్టల యెడలగల అ'వేత విస్త రణళ క్రి కన్న “5” దేళ 

మునకు ఉన్నిబట్టలయెడగల అేతవి న్తరణళ ఎట్ట వైన 

మూర్చీడిషరతులు క" దేశ మునకనుకూలముగనుండును 

౯ న్నిళూలులట్టలికుఖదులు అంతకన్న యెస్టు న ఉన్ని బట్టలు 

“క” పొందును ఇడియే చికును వర్తించును 

సవాళన (క్లాసికల్) ఆర్థికశావ్ర్రజ్ఞలు వ్యయ 

మును, (శమిం చినదినములను బట్టియే నిర్ణయించుట జారి 

యొక్క శారతమ్య స్యయపిచ్ధాంశమునందలి నురి యొళ 

లోనము శ్రమాభార మూల్యపీద్ధాంతమందు వారికిగల 

నమ్మిక యే డీనికి కారణము. అధునిక చారులు ఉత్తి 

కగు వ్యయమును, ్రనును బట్టి నిర్ణయించుటళేదు 

ఉత్పత్తి సాధనముల 'యొక్కువ తక్కున కొలతలను 

న్ఫురింవచేయునటుల అదనపువ్యయము (మార్జినల్ శాస్టు 
ఆఫ్ [ప్రొడక్ష ను) విద్ధాంతపు వరిభావలో వాలే సీర్ధాంకీళ 

రింతురు డీని ననునరించి ఒరదేళము నమృద్ధియైన ఉత్స ర్తి 

సఫాధనములి ఫలితముగ తయానైన నరకుతిను ఎగునులి 

జేసి కొరకగానున్న యుక్నళ్లి పాధనములచే తయారు 

ఇావలసిన నరకులను డిగుమిలి శేపికొనును 

ఆంతర్జాతీయ చాణిజ్యార్థమై సరకుయొక్క ఆవళ్య 

కత "చెరిగి తతృలిశముగ కలుగు ఉక్ప క్తి వెంపుదల స్ో 

ఫలిత మాతయినకు లోబడి నర్తించునని రి శార్ణో 

భావించెను కాని అంతర్జాతీయ పారి శ్రామిక |ప్రక్యేకతల 

వలన ఉత్పత్తి "పెరుగుదల ఎల్లప్పుడు స్థరపరిస్థితిలోనే 

జరుగదు ఉక్ప్తి అధికమగుకోలడి ఖర్చుకగ్గుచుండినచో 

శారతమ్య సొకర్యము 'సాచ్చుచుండును శాని ఉత్ప క్తి 

ఎక్కు వగుళొలది వ్యయముభాడ 'హచ్చుచుండినయెడల 

శారతమ్య సోకర్యము తగ్గిపోవును కొన్ని నండర్భము 

లలో ఆది అంతరించుటయు జరుగును అట్టి సరకులనట్ల 

ఆంక ర్చాకీయ భాణిజ్టుము ఆగిపోవును 

అంకర్ణాతీయ వాణీజ్యము 

కెండుడేళములనడును. ఉత్స క్తికగు వ్యయములో 

కేడా కనుపీంచినచో అది ఆయా ఫొంఛములలోనున్న 

ఉత్ప త్రీసాధనము అకొలశను తెలియ కేయునను ౪ం౪మును 

మనమృనం రుంచుకొనినదో రిళారో పరిశీనములను 

అధునిక సిర్ధాంతములతో అన్వయింవగలము ఫలిత మేమన, 

వ్రకిదేశము తన ఉత్స శ్తినంపద వనరకులను తయారు 

జేయుటకు హెచ్చు వుష్కలముగా అవశాళమున్నదో 

అనరకుల నే తయారుశేయును తీ ఉళ్చ్ళత్తి సంవదయందు 

కొరతగలదో ఆ ఉత్ప క్తి నంవద నునయోగించి తయారు 

చేయు వస్తువుల ఉత్ప లిని తగ్గిం చివేయును 

అంతరాకీయ ఉత్స క్టి (ప క్యేకతం విషయములో నిది 

చాల (పాముఖ్యముగల అంకము 

కారత న్యువ్యయ సీద్ధాంతముయెక్క- విజన్వభావను 

వ్యయము అనునూటప ఆర్థములు అవేకములు శాళ 

శమ్యవ్యయ పిద్ధాంతమునకు అర్థము శెప్పునప్పుడు ధన 

హావకమైన వ్యయమువే మనము సూచించితిమి. వివిధ 

(ప్రాంతముల నడుమ ఉత్స క్తికగు ధనన్యయములో కార 

శమ్యములే అంఠర్జాశీయ 'వ్యాపారగమనమును వీక్ట 

యించునను విషయము మే శానిధనరూన 

వ్యయమున నరకుమార్చిడి నంబంధములే ప్రతిటింబిం చును 

వమైనను వ్యయము కొంకవరకు అంతర్జాతీయ చ్యాపాళ 

ఫభిశమే వలయన అంళర్జాతీయ చ్యాసారము లేనితో 

కొన్ని దేళములందు ధనరూవవ్యయము చేరుగానుండును 

రిళార్డో దృష్టిలో నిజమైన వ్యయము (్రమన్యయ'మే 

(శ్రమ విఖిన్నతలేని ఒశే ఉత్స ర్తిసాధనగా వరిణమించు 

టనై అతని సిద్ధాంతము అభారపడియున్నది ఉత్స శ్తి 

వ్యయము వివిధ శగలకు స్థాయీలకు చెందిన పెక్కు 

విషయములపై ఆధారపడును ఇందు కోన్ని యం? 

ములు నిద్టుర్ణమైనవి తక్కినవి బహుళ ఉపయోగములు 

గలవి వా్తవమైన వీచ్ధాంతము ఈ ఆంశములన్నిటీనీ 

గమవించన అను 

మార్చిడి సంబంధముల నిశ్ళ్చయించునవి తరతమ 

భేదములు, తెలియజేయు న్యయములు లేక అనళా? 

వ్యయములు ఈ ఖర్చులకు, శారణను జీళ్చత్తి కనవర 

మగు నంనద దానినైగల అ'పేకతో పోల్చినపుడు టీకే 

మందయినను తొరకగా నుండుటయే కావున ఆ కొలది 



ఆంకర్జాకీయే వాణీజ్యము 

యైన నంసదిను ఏ విధముగా ఉవయోగించన లెని 

యెంచి చూడవలసియున్నది “క” అను వస్తువును 

శయారు శేయుటయందు ఒకచేళము తన నంపడనంతయు 

వినియోగించిన యొడల నిజముగా ఆడి “ఛి” జను వస్తు 

వును కొలరిపాటిగాకూడ శయారు చేయజాలదు అది 

యొక యూశకిటు "చ అను నస్తువును తయారు భేని 

కొన దలచినను “క” యను నన్తువును తయారు చేయు 

టలో ఒక యూనిటుగాని అంతకన్న ఎక్కువగానీ 

శ్యాగము జేయనలని యుండును 

“చ! అను వస్తువును ఒక యూనిటు తయారు చేయు 

టకు, “కి”అను వస్తువు యొక్క 8 యూనిట్లు ఆ బేశము 

అ్యాగము శేయనలయు నని మనమూహించినచో, ఈ 

చెండు సరకుల ఉత్స క్తి నడుమ మనమొక నిన్పల్తి 

నిర్మించ జాలికిమి దీనిచే కారతన్యు వ్యయ నివృత్తి 
యనిగాని, అనశాళ న్యయ నిష్ఫ శక్తి (జపర్ఫూనిటీ శాష్ట్ర 

శీషియో) అనిశాని అనరగును వలయన (ప్రతిజేశము ఒక 

వస్తువు వెక్కునగను, ఇంకోళ నస్తువును కక్కువగను 

శయారు లేయదలఅచినపుడు ఒకచానీకి బదులుగా మరి 

యొక చానివి శయాఠుజేయుట యే ఆరుగుచున్నది 

(వ్రశ్యామ్నాయపు నివృత్తులు వివిధ బేళములకు చేరు 

వేరుగానుండును ఉక్ప క్తి సాధనములు వుష్కలముగా 

నుండుట, శక్కువగానుండుట, వాటే కేదముల హెచ్చు 

తగ్గులు, నివిధ దేశములకు వేర్వేరుగా నుండుట ఇవియే 

కారణములు ఈ శారతమ్యములే ఆంతన్జాతీయ జ్యాపొ 

ళము లొకకరము చేయుచున్నవి "చో అను వస్తువు 

యొక్క ఒకయూనిటు శయారుశేయుటకు 8 యూనిట్ల 

“చి అను వస్తువును ఒక చేళము కోల్పోవలనీవచ్చినచో 

మరియు "ద" అను వస్తువు యొక్క ఒక యూనిటు వేని 

చేరు |ప్రశ్యాన్నూయపు నీవ్నక్తిగల నిదేశమునుండి లి 

యూనిట్ల *క* కన్న తక్కున మార్పిడి నొనంగి కెచ్చు 

కొనగల్లివచో (రబాణాలికు అగు ఖర్చులు శేననుకొనిన 

పతరున) ఆ లేళమునకు "కః ను న్యూ[క్రమే తయారు 
చేనికొని 'చి ను పొందళలుగుటయే లాకళరము 

ఈ ప్రక్యాన్నాయవు నిష్పత్తులు వ చేళమునందును 

మూద్చుచెందక ఒశేవిధముగా నుండవు ఉత్స క్తి మెచ్చిన 

కొలరి ఆరోసాణ ఫల నూతము, అనరోసాణ ఫల 

మాత్రము ఆను ఆర్థిక నిర్ధాంతముళివై ఉధారవడి 

మారుచుండును 

చెండు వస్తువులకు రెండు చేళములకు సంబంధించీ 

నవిగా చెప్పబడిన ఈ ఆంకములన్నియు శకేండుకన్న 

ఎక్కువ 'చేశములక్కు ఎక్కున వస్తువులకు అన్నయించు 
నటుల విన్తరింపనగును 

శానీరా రెడ్డి 

అంతర్జాతీయ వ్యాపారము ఒడందిడికలు 

19న శళాల్జమున అంతస్థాత్రీయ వ్యాపారవిసయ 

మున అచేకచేళములు విచతణారవహొత సిద్ధాంతమును 
{The Prinolple of Non ducrimination) అవళలంవలీం 

చినవి ఈ నీరాంకము ననుసరించి వఖశరదేళమున కై నను 

ఇచ్చు వ్యాపారసొకర్య ములను అన్ని దేశములకు న ర్రింప 

శీయవళయునని కొవము దీనిని తొలుత ఇమోదించి 

ఆచకించినడి, [లిటనుచేశము (ఫ్రాన్సు, అమెరికాలు |ప్రథ 

మమున (ప్రశిఘటించియు కాలక్రమమున జంగీళరించి 

ఆవ౭ింలీంచినవి దానితో ఈ నీద్ధారితము నర్వా మోద 

మును జొందినట్లయినది 

1989 ళో జరంథనుయిన అర్థికమాంద్యము 

(20020880 depression) అంతస్టాతీయ వ్యాపారము 

నందును వ్యాపార పద్ధతుల యందును అవేళనులగు 

మాట్సులేర్చడుటకు కారణ భూశనమయినది న్యన 

సాయము (ప్రభాననుగాగల దేళములందు గ్రకమమున 

(పారంథమై (వవంచమంఠకట ఇావరించిన యీ అర్థిక 

మాంద్యము అపారమైన ఆర్థిక విద్శిత్తికీ మార్గదర్శక 

మయినది దీనివలన ఉత్పత్తి శగ్గినది నిరుద్యోగము ఇలి 

నినది కొనుగోలుళ కి &ణించినడి, అంతళ్ఞాతీయ వ్యాపా 

రము మిక్కిలినన్న గిల్లినది అనేళముఖ్య దేశములు, తను 

తమను దేశములలో ఉత్పత్తి చేసిన సరకులను ఇతరదేళము 

లకు పూర్వమువళె ఎగుమకిచేయలేశ షోయినందున దిగు 

మతురినుగూడ తగ్గిం చుకొన వలసి వచ్చినది 

ఎగునుకి దిగునుతులట రొత్తుకల్చించుట 2 నివిఢలేళ 
ములు వివిధమాళ్గములను అవలంలిం చిననీ అంతర్జాతీయ 

ఇ్యాఫొార విషయములలో (వ్రభుత్వములు సంబంధము 

కళ్చించుకొన జొచ్చినవి డిగునుశి సుంకములను నృద్ధి 



జేయుట, ళరెన్సీ మారకపు వీలునలను నిర్ణయించుట, 

రిగుమతులవై పరిమాణ నరిమితులను (0012111800 
3106058) వధించుట, మున్నగు నవేళ మార్గములను 

అవలంలించి ఎగుమతులను హాచ్చించి దిగుమతులను 

తగ్గించి రెండిటికిని పొత్తుకల్పింప వివిధదేశములందు [వయ 

త్నములుజరిగినని ఈ[వయత్న ములు దేశమున శాచేళ మే 

ఇళరచేళముల (ప్రమేయము లేళ ఇతరరేళములచై, తన 

విధానముల (సభానమును లెక్కచేయక, జరువుటనలన 

అంతర్జాతీయ వ్యాపారరంగమున అరాజక మేర్చడినడి 

అర్థికమొంద్యము నలన వివిధచేళములు అనుఖవింపళ 

శస్పని చిక్కులళోపొటు ఇతర చేళముల ఆర్థికవిధానముల 

వలన కలిగిన చిక్కులనుగూడ ఎదుర్కొవవలని నచ్చెను 

శాజకీయ రొంగముందునలె బే అర్థికరంగమందుకూడో అంక 

శ్ఞాతీయ నవాశాశాననరమును మొన్న మొన్నటి వరట 

ఆవేళరేళములు గు _ర్హింప నేలేదు 

బ్రీటనుదేళము ఆర్థికమాంద్యమునలన కలిగిన విషము 

ఫలితములను ఎదుర్కొనుటకు ఆంతర్జాతీయ వ్యాపారము 

యొక్క. ఒడంబడికల మార్గమవలంలించిన మొదటి 

తము (లిటను 

1980 న నంవత్సరమున (విటను దేశమున దిగు 

మకులళంచు ఎగుకుతులు 1080 అతల పౌన్లు ఎక్కు 

వగ నుండెను అర్థికమాంద్యము శారణముగ, 1981లో 

ఎగునుతులకం'బ దిగునుతులే 1040 లయల పొన్ల్లు అధిక 

మయినవి ఈ అసాధారణ పరిస్థితుల ఇదుర్కోనుటకు 

(టను అనేక పద్ధతులను ఆవలంబించినది అందు మొద 

టిడి పౌను మారకపు విలువను తగ్గించుట శతృలికముగ 

బ్రటను ఎగుమతులు 'పొళచ్చి, దిగుమతులు తగ్గినవి 

1988 నాటికి ఎగుముతులకంళు దిగుమతులు 680 

లతల పౌన్లు మాక్రమే అధికమయ్యెను నురుసటి సంవ 

శరము రెండును సమానములై నవి 

శాని మారకపు విలువను తగ్గించినండునలన కలిగిన 

శాభయిను (లిఎను ఎంతయో కాలము అమకవింవలేక 

పోయినది 19988 లో అమెరళాబేకము, 1906లో 

(ఫ్రొన్ఫుబేళము, తళుతను కరెన్సీల మారోళచ్చ విలువలను 

కగ్గించినని తత్ఫలిశముగ (బిటనుకు కలిగిన లాభ 

మదృశ్యమయినది 

అంతర్జాతీయ వ్యాపారము ఒడ౦విడికలు 

విదేళములితో వ్యాపారము యొక్క ఒడంబడికను 

గాలించుకొనుట (విటము అనుసరించిన “రెండవ పద్ధతి 

1982లో (తిటేషు శాను న్వెల్తు ఇతర చేళములన్ని యు 

'అట్టానా' లో సమావేశమై కామన్వెల్తు రేళముల 

నుండి వచ్చు దిగుమతులపై శామన్వెల్తుళోలేని ఇతర 

'చేళముఅనుండి వచ్చు దిగుమకులవై కంక తగ్కున 

దిగుమతి నుంళములను బిధించుటకు నిర్ణయించినవి ఉదా 

వారణకు జపానురేశమునుండి ఎగుఘతియగు వ్ర 

ములకంచె |క్రిటనునుండీ ఎగుమతియగు వ(స్త్రములకు 

శామ వ్వెల్లు దేశములలో రతణలభించినది అళ్లు ఇతరము 

లగు సరకులకును రతణము లభించినది ఇంకనూ [తమే 

శాళ కేవలము శామ'న్వెల్తుదేశములనుండి నూక మేళాళ 

బ్రీటిమునరకుల వై విశేషముగ జభారవడు ఇతర దేశముల 

నుండికూడ బ్రటను ఇట్టి సొకర్యముఅను నం పొదింఫ 

గలిగినది శాని ఈ యొడంలడికలవలన |ఖిటిషుసరకులప 

శామ న్వెబ్తురేళములతో ఛ్యాపొరము 'హెచ్చీనను, ఇతర 

జేశములతో బ్యాపారము తగ్గినడి తుదకిందువలిన (బిటను 

లాళమును పొండినడా లేజా యనునది విాద(గస్తమై 
మిగిలివోయినడి 

ఇట్లు అంకర్దాతీయ చ్యాసారములో తనళాగముకు 
అధికము చేసికొనుటకు |బ్రిటనురేడిన కానతయము 

నుఖదముగ నుండినట్టు కన్చించినను ఆవి కాళ్కాలిళ 

ములేయైనవి ముఖ్యముగ ఇతరజేశములుగూడ | విటను 

చూవీన మార్గములనే అనుసరించుటతో అరేళమునకు 

తొలుతకలిగిన లాభము మాయమయినది నురి ఇతరరేశ 

ముఠతో సం(ప్రదింపక, తన కరెన్సీ మారళవు విలునలను 

తగ్గించి, తన విదేళబ్యాపారమును నృద్ధినొందించుకొను 

(ప్రయత్నములు శేనిళొనుట (వ్రకి దేశమునకు సరిపొటి 

యైనడి ఛావితో కరెన్సీ మారకవువిలువలలో స్థిరత్వము 

నశించినది ఇది అంతర్జాతీయ వ్యాపారమునకు బలమైన 

ఆంకళాయముగ షరిణమించినది ద్వితీయ |ప్రసంళ 

బం[గొమానంతరము ఆంతర్థాకీయ ద్రవ్యనిధి {Inter 

nationel MonetaryFund ) ను స్థావించునంత వరకు 

వ్రతిజేళమును తననూరకవు విలువలను కగ్గించుటలళలన 

ఆధి లాభమును పొందుటకు (ప్రయత్నించు నను భయము 

లోలేదు 



అంతర్జాతీయ వ్యాపారము ఒడంవిడికణు 

ఈ విధముగనే వ్యాపారము నండలి ఒడంబిడికలవలచ 

టొడా అంతస్జాకీయ శ్యాపొరము తీణంచినది కాము 

శ్వెబ్త చేళములకో ఒగంబడికల ద్వారమున |క్రిటను 

శన విదేశ చ్యాపారమును హిచ్చించుకొనుటకు చేసిన 

(ప్రయత్న ములను ఇతర దేశములు చూచుచు నూరకుండ 

లేదు ఆ కేశములు కూడ ఇతర దేళములతో 

నం ప్రదింపులు ఆరన్ సరన్బరో నిర్ణయములు (Bilateral 

చీక్రాంయి6ం 4) చేసికొనుట శారంభించినవి ఆ కారణ 

మున అంతన్జాశీయ వ్యాపారము నహాజనూర్గమున గాక 

భరన్సర నిర్ణయఫలితముగు కృష్రిను మార్గమున నడిచినది 

అన్ని ధేళములును కళిన, అన్యోన్య సహశారముతో, 

ఆర్థీళసాంద్యమును ఎరుర్కొనియుండినచో అంశర్థాతీయ 

వ్యాపారము అంశగా తగ్గియుంకెడిదికాదు అట్టి అంత 

శ్ఞాశీయ నవాళారములేని శారణముగ వరేశమున శాచే 

శము కన యార్జికస్థిలిని ఛక్క కెట్టుకొనుటకును, ఎగు 

మతి దిగుమకులకు పొత్తు కల్పించుటపను విడివిడిగా 

(వ్రయత్నించినందున, కెల్సీ విలువలలో శ్థయిర్యము 

నశించుట, కండు రెండు చేళములప వ్యాపార పు 

టోడంబడికలు జరుగుట, సోమాన్యములయినవి ఈ విధ 

ముగ అంతస్థాతీయ 'న్యాపోరరు శగ్గిపోవుటటి ఈ వద్ధ 

శుంగ (పథమ వర్యాయముగ అవలంబించిన (దిటనుజే 

ఇాధ్యతయని శెప్పళశన్సదు 

ఆర్మనీదేశము ఆర్థిశనూంద్యనమును ఎడురోనుట 

కుక్కు ఎగుమతి టిగుమతులకు బొత్తుళళ్చించుటకును 

ఉళ్ళులీ అకలంలించిన వద్ధతులు జపూర్వములు ఆర్థిక 

మాంత్యమునలన కలిగిన నిరుద్యోగ నమన్యమ యుద్ధ 

వరిళరముల నుత్చ _క్తికేయు వ్యాజమున సలిమ్క రించినది 

అగివిసయాంతరము. బి'బేళ వ్యాపారములో దిగునుతులి 

అనునుశి విధానము (10071 16908) మ, ఎ'క్చేంతి 
కంటోలును [వవేళపెట్టినరి అనగా జర్మనీలోనికి ఏిడేళ 

వస్తువులను దిగుమతి బేసిళొనుటకు వ్యాపారస్థులకు [ప్రభు 

శ్వానుమళి (400%) యుండవలెను ఎక్సేంజీకంటోలు 

అనగా వి చేళములకు ఎగుముకిచేసిన సరకులనలన రంపొదీం 

చిన 'విజేశకశిన్సీ ని, ఎగుమశి వ్యాపొరస్థులు [వకుళ్వా 

ఢీనముచేసి, శత్చతిభలముగ 'జర్భునుక"రెన్సీ' ని తీసికొన 

వలెను ఇట్లు విలేశస్యాపొరమును [క్రమబద్దముకేయు నధి 

శారము (వభుత్వపరమయ్యెను ఈ అధికారమును పుర 

స్కరించుకొని జర్మనుప్రభుత్వము ఆగ్నేయంఐరోపాదేళ 

ములితోను, లాటిన్ అమెర చేళములతోను అనేక 

వ్యాపారపు తోడంలడికలను గొవించుకొనినది ఆ ఒడం 

విడికలలోని ముఖ్యసూ శ్రమేమన.-ఒక చేళము జర్మనీనుండి 

ఎంశలిలువగల నరకును దిగుముతిచేసికొనునో అంతే విలువ 

గలనరకును జర్మనీ ఆచేళమునుండి దిగునుకి ఖేసికొనును 

జర్మనీ జేళమునకు కమ సరకులను ఎగుమతి చేయుజేళ ము 

అన్నియు తమకు శావలసీర సరకులను జర్మనీచేళ మునుండి 

దిగుమతి చేసికొనవలసివచ్చినది ఈవద్ధకులను ఇతర సౌరి 

కామిళదేళములు శీవ్రరుగ లినుర్శించినవి శాని జేయు 

నదిలేక ము సరిననూ స్తీ యగునంతదనుక వేచి 

యుండళ తప్పినది కాదు 

ఆమెరికాదేశము = ఆర్థిక మాంద్యము 'నెదుర్కొనుటకు 

(గ్రసీకెంటు రూజ్ వెల్టు అధ్యశుడుగా అమెరికా అవలం 

లించిన విధానమునకు 'మ్యూడీల్ (N8౪ D౭11) అనిపేరు 

ఈవిధానము అమెరికా ఆర్థికవ్యవర్థకు తిరిగి స్వస్థత 

శేటార్భీవది ఏరేళచ్యాపార విషయమున ఇళరదేళము 

రికో వ్యా పారపుటొడంబడిళలు చేని కొనుటకు అధ్యమశకు 

అధికార మీయలడినది ఇది వ్యాపొరపు టొడంబిడికల 

చట్టము (Trade Agreements Act, 1934) గా దూపొంది 

నది 

ఆమెరిశారేళయిన దిగుమకినుంకముల చ్వారమున 

చేళవర్శిశ్రమలకు, వ్యవసాయమునకు రతణళల్ఫించుట 

చిళశాలనం వీదాయము గనున్నది ఈదిగుమకినుంళములు 

ఇకరలేశములకో న_ర్తకవు టోడందిడికలు లేసీకొనుట 

యందు ఆదేళమునకు లొాశచాయకనుగు నియమములను 

పొందువరచుటకు ఉసయోగింవవిడినలి, అంత 

వ్యాపారముయొక్క వునర్జీనన మే 1984 లోని 

వ్యాపారపు టొడంబడికల చట్టము {Trade తీంులు 

గల, 1934) యెక్క ముఖ్యో్దేోము ఆ చట్టము నను 
నరించి అమెరికా నంయు క్షరాష్ట్రముల అధ్యతునకు 

అనాటికున్న దిగునులినుంకములను నగమునరకు తగ్గించు 

టప ఆధిశార మీయబడినది అట్లు దిగునుతి నుంళములను 

తగ్గింతవ లెను ద్వితీయ (ప్రపంచ నం[గ్రామముబాటి కీనిథ 

ముగ నిరువదీ యొక్క నర్తకవు టొడంబడికలుజరిగి అమె 



రళా దిగునుతులవై గల దెగునుకినుంక ములు శకి శాతము 

నుండి 88 ఇాతమునకు శగ్గినవి ఈ వర్తకపవు టొడం 

బడికలవలన చాలవరకు ముందుగామావాంచిన యుజ్జ్టేళ 

ములు ఫలనంతములై నలి దిగుమతి మంక్రములు 

చెరుగుటమాని తరుగుట శారంభించినవి ఈ పునాడి 

వైననే యుజ్ఞావంతరశాలనున ఈ సమఫ్యను పరిష్క 

రించుటకు వలసిన (ప్రయత్న ములు జరిగినవి 

ఆంతర్జాతీయ వ్యాపాఠవు టొడంబడికల చట్టము 

ఆమోదించిన కాలము నుండియు (1984) అమెరికా 

చేళము అంతర్థాశీయ జ్యాషారమును “వెంపుకేయు వద్ధ 

తుల నవలవించుచు నచ్చినది అమెరికా 1984 నుండి 

1989 వరకు గడచిన శాలములో ఇరువది యొక్క 

'కేళములతో వ్యాపి రపు టొడంబడికలను గావించుకొని 

ఆంళ ర్ధాతీయ వ్యాపార వి_న్షరణమునకుగల అంతరాయ 

ములను నిర్మూలించుటకు గట్టిప్రయత్న 'మొనర్చినది 
యుద్ధళాలమునం డే జరిగిన "అట్లాంటిక్ ఛార్టరు అను 

బ్రీటను అమెరికాల సంయుక్త |ప్రకటనమునందు అన్ని 

కేళములకు వ్యాపొరమునందును, ముడిసరకుల పేక 

శణయందును ననూనాతశాళములను కల్పించుటకు 
అనువుగ తీర్మాన మున్నది 

ఆంతర్జాతీయ వ్యాపార లిస్తరణమనప యుద్ధానంకర 

శాలనులోని [ప్రయత్నములు 1940-65 మధ్య కాల 
మున బ్రైటను, ఆమెరికా "కెనడా చేళముల (ప్రతినిధులు 

అనేక పర్యాయములు నమావేళమై నమాలోచన ములను 

ఇరిపిరి 194లో అంంరిళాదేళము ఆంశ' 

వ్యాపార విస్తరగమునకును, సర్వ చేశములయందును 

నిరుద్యోగ నిర్మూఅనము (Full Bmployment Policy) 

నకును కొన్ని సూచనలు గావించెను ఈ సూచనలను 
అనేక 'గేళముల [ప్రభుళ్వములు పరిశీలించి 194 

ఎ౦వత్స ఠాంకమున 'వావానా' యందు జరిపిన 

వమా 'వేళమున చర్చించిననీ ఈ సమావేశమున 66 దే 

ముల (ప్రతినిధులు పొల్గొనిరి 1848 వ సంవత్సరము 

మోర్చివెలవాటికి “అంక ర్థాశీయ వ్యాపార వథక నియ 

మావళిని': (1900800021 Trade organization charter) 

568 జేళము లామోదించినని ఈ నియనూవళి ననునరించి 

అంకేగ్థాకీయ 'వ్యూపారవు టొడంబడికలు రెండు రెండు 

క్ 

అంతర్జాతీయ వ్యాపారము ఒడంబడికలు 

జేళములమధ్యగాళ  ఇర్నిదేళములును పాల్గొనుటకు 

అసకాళము కలిగిన యొడంఎడికళ మూలమున అ౦త'ర్భా 

కీయ ఇ్యాపారవిస్త రణే, (వఛావాలళనుయినది అంతి 
యేళాళ “ఆంతర్జాతీయ (ద్రవ్యనిధి (1020028016 

Moneta1y Fund) సశ్రమముగపాగి, వి విధకేశములమధ్య 
బుణవరిష్కారము. నిర్నిరోధముగ జరుగవళయుననిన 

కిట్టీయొడంఐడికి లు అవసరమని గురి, ౦పబడినది 

వ్యాపారమును, దిగునుతి నుంళములనుగురించిన సొధ 

dasa (General Agreement on Trade 80620201 

శేక 0211) పై ప్రయత్నముకోపాటు చాగజ్యసమ్ముకుం 

చట్టము (11266 Aకgr00యంnt8 తం) క్రిం అ నెరిశా, 

19క7తోచే 15 చేశములతో సం (దడింఎలు [ప్రారంభించెను 

ఆతరువాక నురి 8 దేళబులుకూడా ఈ 'కినీనా' నం 

దింపులలో పొల్గొనినవి ఈవం[వడింపులలో ఒకముఖ్య 

విశేనముగలదు వంవదింపులు రెండుచేశముల మధ్య 

జరుగును ఆందు ఒకదేళము కాను రెండనరేళమునుండి 

దిగుమతి చేసికొను నరకులవై గల నిర్బంధములను తొల 

గించుటకు గల అవళాళములను పరిశీలించి, శన అంగీకార 

మును శెలునును అట్లు శాను తోంగించిన బిర్చోంధముల 

వలన కలుగుళాళము, సంప్రదింపులు జరిపిన కెండనచేళమే 

శాళ, సమావేశములో పాల్గొని అన్నిజేశములకును 

గలుగును అట్లు 1947 న సంవత్సరము అల్టోంరు 
మాసాంశమునకు [2కి నం(వ్రదింపులుణిగ 60,000 

నరపలశై గలనిర్భంధములు కొంతవరకు క్రెలగింివబడినని 

ఈ నమావేళముల ఫలితములు వ్యాప్రారమును 

దిగుమతి సుంక ములను గురించిన సాధారణ నమ్ముళులలో 

{General Agreement on Trade and Tariff, 147) 

ఫొందుపరువ బడినవి 

'ఇండు సంవత్సరముల తరువాత 19 49 లో 'అన్నెపీ! 

(గులు లో. 81 దేశముల (ప్రతినిధుల సమావేశ 

మయిరి ఆ నమావేళములనలన కలిగిన ఫలితములుపాడ 

ఆ తరువాత ౮8లో పొందువరువబడివని 

«Gut వలన [వ్రవంచ వ్యాపారములో నగము 

భాగమునకు లాభము కలిగినది ఈ నమాలో చనములు 

ఇంకను కొంతశాలనుసరోటు అప్పుడవ్వుడు జరుగుదుకే 

యుండును ఈ సమాభోచన్లముల ఫలికనముగ అంళ 



అంకర్థాతీయ వ్యాపారము ఒడందిడీకలు 

శ్ఞాకీయ శ్యాపారమునకు |ప్రన్తుతముండినో విరోధములు 

అంశ్రరాయములుు తగ్గి అంతర్జాతీయ ఇబ్యూపార బి నర 

ఇమునకు చారి వర్పడు సని అనేకుల అభిప్రాయము 

ఆర్థికముగ వెనుకజడియున్న 'కేళముల |ప్ర'క్యే శావనరము 

అను గుర్తించి ఆ చేళముల పరిస్థితుల కనుగుణముగ ఆయా 

జేళములు వ్యవరారించుటకు అవశాశములు కల్పించుట 

ఈ వ్యాపార సంస్థలోని విశేషము ఈ శారణమువలన 

ఆర్థిక పురోభివృద్ధిని పాధింఛిన డేళములును, 'వెనుకబడిన 

చేములును, నమానముగ ఈ నంవదింవులలో పొల్గొను 

టకు లీతై నది కాని రష్యా చైనా దేశము లీళ్యాపార 

సంస్థలలో పొల్గ్లొనకుండుట గనుభార్డ్యము 

ఆంత ర్థాతీయ ద్రవ్యనిధి (lntemational Monstary 

Fund) = ఆంత ర్జాకీయ బ్యాపారమునకు అంతళాయము 

కల్పించిన శారఅములలో వీ భేళమున శాదేళము ఇశర 

'చేళముల (ప్రమేయము శేకయే, తన దేశపు కరెన్సీ 
మారకపు విలువలమ నిర్భ యింపమూనుట అని ఇదినరకు 

మాచింపజడినదికచా ! కరెన్సీ విలువంలో స్థయిగ్యము 

శేనంకశాలమును అంతర్జాతీయ వ్యాపారము ఒడుదుడు 

కులపొలుళాళ శవ్చదు అట్టి స్థిరత్వమును సాధించుట 
అంత ళ్చాతీయ ్రవ్యనిధి[1225200121 న... 

1947 ౪ వంవత్సరము నూర్చి'ెల మొడటి కేదీనుండి 

(ప్రారంభించబడి ననిచేయుచున్నది ఈ [ద్రత్యనిథి చేర్చర 
చిన సళ్యకేళములు శామాబాటికి నిర్ణయించిన కమతను 

కరెన్సీ విలునలను పరస్పరానునుశిలేశ మార్చకూడ 
దనుట నిర్ణయము) ఎగునుకి దిగునుతులప కాళ్కా 

లికముగా పొత్తు పడురని కారణమున వ దేళనుయి 

నను ఇకరణేళములు చెల్లింసవలసీనంత వికేశవు కశెన్సీ 
ఆను చేక్షరింపలేనియెడల నిధినుండి బులును తీసి 

కొనవచ్చును ఈ నర్చాటునలన తనుకష్టరు తొలగనిచో 

ఎగుమతి దిగుముళులకు పొక్తుకల్నించుటకు శమజేశపు 

శశెన్సీ విలువలను తగ్గించుట (0672118100) మొరలగు 

చర్యలను తీవీకొనవచ్చును 

ఈనిధి నీయనుములు విలిధదేళముల (వ్ర క్యేశానవర 

ములను దృష్టీలోనుంచుకొని నిర్ణయింభజడినలి కరెన్సీ 

లిలువలిలో మాటిమాటై? మార్పులు జరుగకుండ శేయు 

టయే దీని [వఛావాశయము ఇది వ్యాపారపు టొడం 

బడికశాళ, కొరెన్సీవిలునల విషయమై చేసకొన్ననిర్ష్ణయ 

మైనను అంతర్జాతీయ చ్యాపారవి ర్షరణమునకు దోవాద 

మిచ్చు [ప్రయత్నమగుటచే, ఒళదృష్టితో చూచినయెడల 

అది ఆంత కాకీయ వ్యొపొరపు టోడంబడిక యే యగును 

ఆర్థికమాంధ్యము [ప్రారంభమయిన అవంతగమున 

ఉక్కు, రబ్బరు, టీ, సంచచార మున్నగు సరకుల 'గిరాకీ' 

తగ్గిపోయినది ఉత్నత్తి యిఖాఖార్వకముగ పాగుచుండిన 

శారణనున ధరలు విపరీతముగ పోయినవి ఉత్ప తిని 

తగ్గించి తష్టననరకును అమ్ముటవి/)౨ వలు) అఆచాయము 

కంచు, ఎప్కువసరకును ఉత్న త్తిచేసి వ్మికయిం చుటవలన 

వచ్చ ఆడాయేము తక్కువ అ శారణబుని ఆయా 

సరకుల నుత త్తిడేయు 'చేశములు తమతను ఉత్ప క్షి పరి 

మికులను నిర్ణయించుటకు శీర్మానించినవి అగ్టి నిర్ణ 

యములు ఉక్కు, రబ్బరు టీ, పంచదార పరిశ్రనుల 

విషయమున జరిగినలి ఈ నిర్ణయములు చేసికొనిన సభ్య 

జేళముల (వ్రకుత్వములు ఈ నం|వదింవులు, నిర్ణయములు 

ఇరునుట 9ండలి వై.కిష్ట్యము 

ఆంతర్జాఫీయ వ్యాపొరపు టొడంబడికలనలన వ్యాపా 

రము సహజనూర్గమునగాళ ళృ(కతిమమార్గముల జరుగును 

తళ్ళలితముగ అంతర్జాతీయ వ్యాపారము శీణించును 

అనుటలో వివాదముళేదు ఈ నాడు సుదూర ముననున్న 

బేశములండే ఉత్స్తీయగు వన్తునంచయమును మునము 

అనుళనింపగలుగుట, అంతన్హాకీయ వ్యాపోర మూలము 

నే ఈ వ్యాపొరమేంతగ వృద్ధిగొందిన ద్రవంచజేళము 

అందలి (ప్రజల జీవితసొ భాగ్యము అంతగా విలపేల్లును 

అంళస్హాతీయ వ్యాపార నిరోధకము లగు నర్తకవు 

టోడంబడికలు అట్టి అనళాళములను తగ్గించునని 'వేదగ 

శెన్పనళ్కరలేదు అన్ని'చేళములందలి (ప్రజలు ప్రపంచ 

మందలి వస్తునంపధను లీల నంళ అనుభవించుటకు జేయ 
తగిన మార్గములలో ముఖ్యమయినది ఈ నర్రకపు 

టొడంబడికలను సాధ్యమయినంత వరకు విర్మూలించు 

టయేయగును ఈ యుజ్దేళముతో'నే వేడు అంతర్జాకీయ 

వ్యాపొరరంగమున కీ వ్రకృ్ళషి జరుగుచున్నది వర్యనూనవ 

అర్థిశాక్యదయమునవు అట్టి కృప విజయనంతమగుట 
గేయన్కలము 

శెన 



అంతర్జాతీయ నంస్థలు = (ప్రవంచనుండు |వ్రన్లు 
శము నుమారు ఎనుబది స్వతం|క్ర రాజ్యములున్నవి ఇవి 

శమ ఆకయములను సార్ధకవరచుకొనుటకు ఏర్పరచు 

కొనిన సంస్థలు జాతీయము లనీ, అంకస్టాతీయము లని 

'శెండురకములుగ నున్నవి (వ్రక్యేకముగ 5 శాజ్యమున 

శాళాజ్యము.. ఇతర రాజ్యముల (ప్రసక్తి రీలాటిది లేళ... 

వర్పరచుకొనిన విజాతీయ సంస్థలు, (ప్రతి రాఖ్యమందుండు 

ఇసననథలు, మంక్రుల వభలు, వ్యాయస్థానములు మొద 

ల్రైనవి ఈ లాటివి ఇట్లుగాక, ఇతరరాళజ్యము అవేళము 

లతో కలపి వీర్పరచుకొనిన సంస్థలు మరికొన్ని కలవు 

అనేక రాజ్యములు కలని వీర్పరచుకొబిన కారణమున 

వీని! అంతస్హైతీయనంస్థ అను'పేరు జెల్లుళున్నడి 

అంతర్జాతీయ సంస్థ లు సాధింపదలచు (ప్రయోజన 

ములు శాళ్కాలికములుగాకో దీర్చ శాలిక ములుగను, 

ఇాళ్వకములుగను ఉన్నవి వీనినిగురించి గర్తించతగ్గ 

విశేసములలో ఇదియొకటి ఈ [ప్రయోజనములుకూడ 

అన్నిరంగములకు-. రాజకీయ, ఆర్థిక, సొంఘీక రంగము 

అన్నిటిక--చెందిన సొధారణ [ప్రయోజనములుగగాని, లేక 

వదో ఒక (వ్రత్యేళ రంగమునభ చెందినవిగగాని ఉండవ 

చ్చును ఈ విభేదమునుబట్టి అంతర్థాశీయ న ంస్థలను 
సొధారణ (General) పంగ్ధలని, (వ కేక నంష్థలని 

(5260021220) శెండువర్గములుగ విభాగము చేయనగును 

మానవుల అభ్యురయమునశై నర్వవిధముఖ పొటు 

ఇడుటకును యుద్ధములి నిశారించుటకును స్థాపింపజడిన 

“ఐక్య రాళ్యనమితి'' యు (United Nations) న 

అంగములుమ, శాఖలును మొదటినగ్గములో చేరినవి, 

ఆలాగుళాక ఉశ్తరములను, వస్తువులను (ప్రపంచములో 

అక ప్రాంకమునుండి మరియొక (ప్రాంతమునకు సుకర 

ముగ సంపుటకై ఏీర్చాటు శేయబడిన యూనివర్సల్ 

పోస్టల్ యూనియన్ (౧౫౫౫41 Postal Uuon) 

శెండనవర్గములో చేరినది ఆంతర్జాతీయ శార్మిళనంఘ ను 

(International Labour Organisation), (ప్రపంచ 

ఆరోగ్య సంఘము (World Health Organustion), 

ఆవోర, వ్యావసాయిక నంఘము (Food and Agrioulta 

ral Organisation), అంతర్జాతీయ విద్యా ర్రైళ్లానిక, 

సాంన్మృశిక నంఘము (041064 Nation Educational, 

ఆంళర్జాతీయ సంస్థ 

Saentéfis, Cultura! Orgausstton) మొదలై నవికూడ 

పదియో ఒక [ప్రత్యేక [ప్రయోజనమును మాత్రమే పాధిం 

చునవి గనుళ రెండవవర్గములో శేర్చడ గియున్నవి 

రినికోపొటు మరియొక వికేదముకూడ గమనింప శగి 

యున్నది (ప్రస్తుతము [ప్రవంచములో ననీచేయుచుండు 

అంతర్జాతీయ సంస్థలలో కొన్ని వ్రభుత్వములకే స్థాపింపండి 

నిర్వహింవబడుచుండునవి , బక్యరాజ్యనమిత్రి, యూని 

వర్చల్ పోస్టల్ యూనియన్ మొదలై నని ఈలాటివి 

వీనినంఖ్య మమారు ఎనుబదియని, చెవ్పవశ్చును మరి 

కొన్ని (వ్రథుక్వములతో జోక్యములేని అనధిళారులచే 

ఫ్థాంంపలడి విర్వబాంవబడునట్టివి వివిధఠాజ్యములలోని 

వర్తకులు, శార్భికులు, వ్యనసాయచారులు, మతవణారో 

పలు, శా, శ్ర్రపరిశోధకులు, (గ్రంథళ_ర్తలు మొదలై నవారు 

బారివారి |ప్ర'క్యేకో ద్దేశములను నెర చేర్చుళొనుట శై చర్చ 

రచుకొన్న సంఘములు వందలకొలదిగ నున్నవి అంత 

శ్ఞాతీయ న ర్హకనంనుము (08016028 Chamber of 
Commerce), ఆంశర్జాకీయ శార్మిక సంఘముల నమాఖ్య 
(International Federauon of Trade Unions), దివ్య 

జ్ఞాన నమాజము (Thoosophzcel 800104), అంతర్జాతీయ 

రాజ్యాంగవేత్తల నంఘుము (128౧810921 Political 
$06166 A5800801) మొడలై నవి ఇట్టిరి దీనినిబట్టి 
అంతర్జాతీయ సంస్థలను అధికార (Governmental) నం 

అనియు, అనధిశార (Non governmental) నంధ్థలనియు 

విభాగము చేయవచ్చునని స్పష్టమగుచున్నది 

ఇటీవరిశాలమున అ౦త 7 తీయ వంస్థల సంఖ్య 

విస్తారముగ "పరుగజొచ్చిను (వ్రకృతిళ్శాష్త్ర క్లానము 

వివరీతముగ వృద్ధిగాంచి చావి ఫలితముగ ఆర్థిక, రాజ 

శయ, సాంఘిక, వైజ్ఞానిక రంగము అన్నిటియంటున 

శాజ్యయ లన్నియు ఫరన్స రాశ్రయములగుట దీనికి మూల 

శారణను రవాణా సౌకర్యములు చెపగుట ; ఆర్థిక 

వ్యయంపోవకశ్వము షాధ్యముళాళపోవుట, పారా 

మిక వృర్థిగాంచిన రాజ్యములు ముడి వచార్థములను 

ఉత్ప క్తీచేయు చేళములనై ఆధారవడనలనినచ్చుట 

ఈలాటి నూర్చుల మూలమున అనేక నిషమయములలో 

అనేక శాజ్యములచారు కలసి పనికేయనలసిన అవసర 

నుధికనుయ్యను యూనివర్సల్ పోస్టల్ యూనియన్, 



అంతర్జాతీయ సంస్థలు 

ఆంతర్జాతీయ శార్మిక సంఘము, అంకర్దాతీయ వర్తక 

పంఘాము మొడలై నవి స్థాషింవబడుటకు ఇట్టి సరిణామమే 

(ప్రథాన శరణము 

(వ్రళృతిశాత్త్ర వరిళోభవాభివృద్ధి యుద్ధముం న్వరూ 
వమును మోర్చి బక్యరాజ్యనమి తివంటి అంకర్థాకీయ 

సంస్థకు అననరమును కల్చించెను 

శాజ్యములనుధ్య వివాదములు తన్నవు వివాద 

ములను వరిమృరించుళొనుటలో సాను చాన 'థేదోపాయ 

ములేగాళ యుద్ధము (దండము ఐలవ్రయోగము) కూడ 

ఛ్యాయమైన సాధన మన్న థావము (ప్రవంచనుం దనాధిగ 

ఇ్యావించియున్నది అందుచేత వివాదము లచేళములు 

యుద్ధముల మూలమున నరిమ్కృతము అగుట నర్వసాభా 

రణమయ్యను |ప్రవంచ సరి[క్రలో చాలభాగముయుద్ధముల 

చర్మిత్రయే ళాని ఇటీనలిశాలమున యుద్ధము స్వరూపము 

పూర్తిగ మాగపోయెను వానిలో పాల్గొను వైనికులి 

సంఖ్య కొన్ని వేలనుండి కొన్ని భోట్లవరకు "పెరిగెను అధు 

నిక యుద్ధముళన్నిటికి మూలస్థానమని చెన్పళగ్గ యూ రపు 

ఇండమందు. సదువాగన ళజాబ్దిపు యుర్ధములలో 

ముస్పడివేభకు మించిన సైన్యములు పొల్గానియుండ 

శేరు వండొమ్మిదవ ళళాల్ల [ప్రొారంభమున నెపోలియన్ 

నాయకత్వము క్రింద జరిగిన యుద్ధములలో వది లతల 
సైనికులు పాల్గొనిరి ఇరువదవ ళళాబ్దములో జరిగిన 

మొదటి [ఫనంచయుర్ధమందు ఆరుకోట్ల సై నికులును, 

శెండవచానియందు సుమారు ఎనిమిదికోట్ల వై వికులును 

పాల్గొనిరి వదు నెనిమిరన శళాబ్టమందు జరిగిన యుద్ధము 

అన్నిటియంధును వాతులై నట్టియు గాయపడినట్టియ్యు వని 

కులసంఖ్య నలుబది య్రైదు అతలు, రెండవ (ప్రవంచయుద్ధ 

మందు హాకుంసంఖ్య 820 రితలు, వికలాంగులనంఖ్య 

840 అజలు, హిరోపిసూలో ఆటంబాంబు (పేలుడువలన 

(ప్రాణనులగోల్పోయినచాధినంఖ్య 78,000 ఈశాలవు 
యుర్ధముల మూలమున నైనికులేశాక = విమానముల 

నుండి (పేలు శాంబుల శారణనున 

టాడా వాతులగుటయు, నిళలాంగులగుటయు సంభవించు 

చున్నది పట్టణములు, వళ్లెలు లెక్క లేనన్ని చేంమట్టము 

అగుచున్నవి ఆప్త నష్ట్రమునకు మితిమేరలు అేవు "రెండన 

(గ్రవంచయుద్ధములో ఒక యూరపు ఖండమునందు కలిగిన 

నష్టము 1,5 00,000,000,000 రూపాయలకు మించి 

యుండునని అంచనా వేసియున్నారు యుద్ధము ముగిసిన 

తళ్వాతకూడ అ[గ్రరాజ్యములనుధ్య "పెరిగిన విరోధముల 

శారణమున మరియొక [వ్రవంచయుద్ధము ఛానున్నదను 
భయముశేక, అట్టి ప్రమాదమునుండి తపిర్పచుకొముటకు 

|ప్రకిరాజ్యము చాని ఆదాయములో అర్ధభాగమును 

'వైలిక్క చావిక, విమాన బిలములను చేకూర్చుకొనుటకై 

ఖర్చు పెట్టుచున్నది కెండవ (ప్రవంచయుద్ధములో ఆటం 

శాంబు నొక్కచానినే (ప్రయోగించికరి శాని ఇప్పుడు 

ఆటంబాంబులేగాక హై(డొజన్ బాంబులుకూడ తయా 

రగుచున్నవి ఇవి |బ్రవష్మోవ్రుమునకం'టె నెక్కుడుళక్ని 

గలవి వీని వయోగము మూలమున జేళములకు చేళములే 

తుడుచుకొని పోవుననుటలో అకిళయో క్తి లేదు 

యుడ్ధవ్వరూవనుందు ఇట్టి విపరీతమైన మార్పులు 

కలుగుట కేత శాజ్యములమధ్య సంభవించు వివాదము 

అను నర్వనాళకరనుగు యుద్ధసాధవమున పరిష్కరించు 

కొనుట ఆత్మవాత్యవంటి దన్న అధి పొయము మొడటి 

(ప్రవం దయుద్ధ కాలమంచే వ్యాపించెను సాధనాంకరి 

మొకటియున్న గాని వివాదవడు రాజ్యములు యుగ్ధ మును 

మానుట జిరగదన్న హేజువున అట్టి సాధన మొక దానిని 
శల్చించు ఉద్దేశముతో 1919 లో చాచాజాకిసమితి 
{League of Nations) ని ష్థాపించిరి ఇది కొన్నిసంవతృర 

ములపాటు వనికేశెను చానీ నిర్మాణములో కొన్న 

లోవములున్నట్టు అనుభవముమూలమున 'కెలియనచ్చుట 
జేర, వాటినన్నిటిని సవరించి 3ండవ (వ్రవంచ యుద్ధా 

వంతరము ఖికేళబై న రాజ్యములన్నియు కలసి 1 045లో 
బక్యరాజ్యపమితిని స్థాపించినవి అంతర్జాతీయ ఎంస్థలన్ని 

టిలో దీనిదే అ్యగ్రస్థానము డీనినిగురించిన వినరములను 

కొన్నిటిని శెలినికొనుట అవసరము 
|ద్రపంచనుందంతట భాంతి క(దతలను స్టా పించుట, 

శాజ్యములమధ్య సంభవించు విచాదములమ అంఉగ్జా 

తీయ న్యాయమా త్రములి ననునరించి ఇాంతినూర్గమున 

వరిమ్కరించుట, దుళా[క్రమణోజ్జేళముతో యుద్ధములకు 

ఉవ[కమీంచు రాజ్యములను కిజించుట, రాజ్యముల 

మధ్య విశాడములు నంభవింవకుండ శేయగల చాళాన 

రణములు నృష్టించుట, |ప్రపంచమందలి ఉళ్ళ క్తికిని, 



నంఘర్ష ణములకును కారణములైన చారిద్యము, జాత్య 

వాంశారము, మొదలగువానిని తొలగించుట, ఎట్టి వివ 

త ఠలేఠక మానవృలందరకు... ఊప, వురుషులకు- |ప్రాళ 

మిళ హక్కులను సమకూర్చుట, మానవళల్యాణమునకు 

నమృస్తవిధముల తోడ్పడుట ఇవియే సమితియొక్క 

ఆశయేములు 

ఇవి "నెరవేరుటకు (ప్రపంచములోని శాజ్యములన్నిటి 

'యొక్క సహాశార మవసరము దీనిని గ్రహించి 195 

లో 61 రాజ్యములు కలిని సమితిని స్థాపించెను |ప్రవం 

చముళోని తక్కిన శాఖ్యము9కుకూడ సభ్యత్వమును 

లభింప తేయుటపు సమితి సూఅళాననములో (Charter) 

కొన్నినూ ములు చేర్చజడేను కాంతిని శాండించు 

నట్టియ సమితి సభ్యర్య విధులను నిర్వహిం చుట కిష్టపడు 

నట్టియు, సమర్థత కలిగినట్టియు రాజ్యములు సభ్యత్వము 

పొందవచ్చును దరఖాస్తు ెట్టకొనిన రాజ్యమునకు 

ఇట్టి అర్హతలు ఉండునది లేనికి మొదలు భద్రతా 

నంఘము వరిశీలించును అర్హ శయిన్నట్లు అది అభిప్రా 
యవడినయెడల చాని నాభారముబేనీకొని నువో న క్ల 

{General Assembly) దరఖాస్తును మంజూరుచేయును 

భ(ద్రళానంఘను యొక్క అమోదములేళ మనోజన సథ 

వరాజ్యమునకుగాని నక్యశ్వము కల్చించుటకు వీలులేదు 

1945 కర్వాళ ఇరువదిమైదు శాజ్యనులు సమితిలో 

(కొత్తగ చేరగలిగెను 

వమితి వ్యవహోరయిలను జరువుటకు (1) మవేోనథ 

(General Assembly), (2) భద్రశానంభము (S౭uuty 
Couns), (8) ఆర్థిక సొంఘిక సంఘము (Econom 

and Socal Council), (4) ధర్మకర్త సత్య సంఘము 

(౫౫642 Council), (5) ఉద్యోగవర్గము (5608 
tanat), (6) అంతళ్థాతీయ ఛ్యాయస్థానము అను ఆరు 

అంగము లున్నవి 

1 నుహాసభ = సమితిలో నభ్యత్వముగలి ఒకొక్క 

రాజ్యము మవోనళప అయిదుగురు (బ్రతినిధులను పంప 

వచ్చును కాని ఒక్కొక్క 'కాజ్టమునకు ఓటు (Vote) 

ఒకే కార్యనిర్వవాణమున క్రై. చుహోనళ వొటేట ఓక 

అధ్యతుని, వీడుగురు ఉపాధ్యతులను, ఆధు కమిటీలను 

తన్నః ఎన్నుకొనును ఇవిగాక నురికొన్ని కమిటీలుగూడ 

ఆంతర్జాతీయ సంస్ధలు 

నున్నవి మహోనళ అధమవడము నంనత్సరమునకొకో 

వళ్యాయమైన సమా శళము శావలపీయున్నది అంత 

క్ఞాకీయములగు శాజకీయ, అర్థిక, సాంఘీక విషయముల 

నన్నిటినిగురించి (కొన్ని స్వల్పమినవోయింపులకు లోబడి) 

మవోవభ అలోచించి, శిఫార్సురూవమురై న తీర్మానముల 

గావింనవచ్చును భ(ద్రశానంఘముతో భాగస్యామి మై 

ఇది సమితి ప్రధాన కార్యరళ్శిని, అంతర్జాతీయ న్యాయస్థాన 

వ్యాయాధీకులను ఎన్ను కొనుచున్నడి ఇదిగాక శద్రళా 

సంఘపు కాళ్కాలిక సభ్యులను, అర్థిక సొంఘీక సంధు 

వభ్యులను, ధర్మకర్హశ్వ పంఘములోని సభ్యులలో 

కొందరిని ఇది ఎన్నుకొనును సమితి జమాఖర్చుల నిర్ణ 

యము దీనికే నమితియొక్క. తక్కిన అంగములు నమ 

ర్పించు నివేదికలను విమర్శించి నూచనలుడేయు అధి 

కారము దీని కున్నది ఇందులో జరుగు వ్రభానమైన 

తీళ్ళానములు వోజ రై ఓటింగు చేయువారిలో మూడింట 

'శెండునంతుల నభ్యుల అమోదమును పొందవలెను 

మవోనభ ఒకనిధమైన సర్య వేతణనంధు మని శెన్స 

తగియున్నది 

2 భద్రకానంఘను భృద్రశానంఘము వమితి 

యొక్క శార్యనిర్వావాకళాఖ ఇందులో ఐదుగురు 

శాళ్యత సభ్యులు, అర్గురు కాళ్ళాలిక నళ్యులు మొత్తను 

వదునొకండుగుగు సభ్యులు . ఉన్నారు అగరాజ్యములని 

చీరుగాంచిన సోవియట్ రషియా, యువై ఇక్ శ్టేట్సు, 

(రిటన్ ్రొన్సు, దైనాలది శాళ్వక సళ్యత్వము 

శాక్ఞాలిక నభ్యంను శెండేండ్ల ఇశాలసరిమిలితో మవోనళ్ల 

ఎన్ను కొనుచున్నది భద్రశానంభుమును గురించి గుర్తించ 

దగిన గొప్ప విశేషము అ!గ్రరాశ్యములకుగల ఆడ్డు"పెట్టు 

(Voto వీటో) అధిళారము కార్య(కనుమునకు సంబం 

ధించిన (0200680011) విషయములగాక కక్కిన విన 

యములను గురించిన కీశ్మావము లన్నిటికి ఆధమపతము 

మొత్తము నభ్యులలో వద్గురి ఆ మోదమున్సు అ వీడ్లురిలో 

శాళ్వత సభ్యు లందరి ఆమోరమును ఉండనలను 

శీళ్ళానమును వదిముంది సభ్యు అంగీకరిం చినము అ(గ్రరాఖ్య 

నభ్యుడిక్కడు ఆమోడించళ అడ్డుతగిలినయెడల అధి 

వీగలోవలననదీ నమితిన్యవనోరములను ' నడువుటతో 

అగళాజ్య[ములను కారని నీవని చేయుటకు వీలులేదని 



ఆంకర్ణాతీయ నంర్థలు 

ఇది నృష్టము శేయుశున్నది ఇదిగాళ ఆగ్రరాశ్యుము 

లైదును లళనుత్యముగల నై ఒక (కాటిమీర నడిచినప్పుడే 

భద్రశానంభఘము నవనివై నను చేయగలదనికూడ దీని 

చుండి పృష్టమగుచున్నడి అట్టి ఐళమక్యము కుదిరిన సను 

లను మాత్రమే శలవెట్టుట యు కనుము భావముతో ఈ 

నంఘనిర్మాణము జరిగెను రాజ్యములనుధ్య సంభవించు 

వివాధనులను గుర్తించుట వివాదములు యుద్ధములకు 

బారితీయకుండ చూచుట యుద్ధములు సంభ వించిననుడు 

ఉభయ సతములవారిషో నం|నదించి శాంకినిష్థాపించుట 

దురాక్రమణ యుద్ధములో దిగివ ళా కాము లను 

శిడంచుట, ఇదంశయు భళా సంధుము శేయనలపిన 

పనులు శాని గళ నది సంనత్సరములనుండి ఫోవియట్ 

రషియా యువై ఛుడ్ '్లేట్సులనుధ్య వివకిశమగు వైరు 

ధ్యమేర్చడిన కారణమున భద్రకానంఘను శార్యనిర్వ 

వాణనంఘ నుగుటకు బరులు, గొప్ప నాద |ప్రక్రివాడ 

రంగనుగ మారిపోయెను 

J అర్థికసాంఘక సంఘము వ్రవంచమందు కొన్ని 

ళాఖ్యముణ అర్థిక సొంఘీక రంగములందు వృర్ధిగాంచు 

నట్టివిగమ, కొన్ని 'వెసుకబడినట్టివిగము ఉన్నలీ ఈ తరళను 

'శేదములు కగ్గుటకు శావలనిన చర్యలను సంస్కరణ ములను 

నూశీంచుటకును, వెనుక విడిన చేళ ములలో లిదారిద్యమును 

కొలగించుటకును, అల్నిరంగములలో వురోఖినృద్ధి మాగ్గ 

ములను సూచించుటకును ఆర్థికసాంఘీకనంఘము స్థావింప 

వికిను ఇందు సదు నెనిమిదిరాజ్యములకు నభ్యత్యమున్నది 

సమితిలో నశ్యశ్వ ముగల రాజ్య ములన్ని యు ఈసంఘ మున 

"ెన్ను కొవుడుటప అర్హులు వీ పరుఖెనిమిడి శాఖ్యములను 

ఎన్నుళొనవలెవో నిర్ణయించు అధికారము మవోసకది 

నర్యశ్వ శాలవరిమిశి మూడుసంవక్సరములు ఆర్థికాగి 

వృద్ధి నిరుద్యోగనిర్మూలన్సు, రళాళా సౌకర్యములు, 

మానవుల ప్రాధమిక సాక్కులు, సంఘమందు (స్త్రీలకుండ 

వలసిన గౌరవము, మత్తువదార్థముల నిషేధము, జన 

నంఖ్యననున్యలు మొదలగు వివిధనిషయములనుగుకించి 

ఈ ఆర్థిక పొంఘిక సంఘము అశేక్షనరిశోధనలనుగావించి, 

అభ్యుదయకలము తగు నూశనలను చేయుచున్నది 

4, ధర్శకర్షృత్య సంఘము ! ఇదివరకు వలసలుగ 

(C0101168) నుండిన (ప్రాంతము అనేకములు "రెండన 

|వీవంచత యు్ధానంతరరు న్యతం[త్రరాఖ్యములుగ నూరి 

నను కష్పటికకూడ సళాయి[వ్రళుత్వమునకు లోబడిన 

ప్రొంకము లచేకము శుళ్నవి ఆ(ప్రాంతములలోని (ప్రజలు 

శాజకీయముగ వేనుళబడినవా రనియు ఇన్చటికిన్పుదే 

స్వరాజ్యము ననుభవించుట కర్టులుకారనియు అందుచేత 

కొంకళాలమువరకు ఆ ('ప్రాంశములలో వరాయి వ్రకు 

శ్వము ఉండుట శస్పదన్న అభిప్రాయమొకట్ ఉన్నది 

శాని వానిని పాలించు వరాయి [వభుత్వనపలచారు 

న్వలాశళబరులుగాక పాలితుల (శ్రేయస్సుకై పొటువడు 

నట్లు శేయుట ఐక్యరాజ్యసమితి కరృవ్యములలో నొకటి 

యని నమిక్తి నిర్మాతలు ణంగీకరించిి ఆ ఉద్దేశము 

చెర వేరుటకుగాను ధర్మక ర్భృత్వనంఘమును స్థాపించికి 

ఇందు కద్రళాఫంఘములోని శాళ్యత సభ్యులు, 

నలిన (ప్రాంతముల పొలీంకు శాజ్యముల 

|ప్రతివిధులు, సమితిమవిసభ ఎన్నుకొన్న మరికొందరు 

(ప్రతినిథులు ఉన్నారు సభ్యులలో నగముఖాగము 

వలసలను ఫొలించు శాజ్యముల |ప్రతినిధులుగను, 

కక్కిన సగము ఇతరులుగను ఉండనళెనను (ప్రాతిపదిక నై 

ధర్మళ_ర్హృక్వ సంఘ నిర్మాణము గావింపబణెను ఇది 

నోజేట రెండు వర్యాయములు సమావేశమై, రలసల వరి 

పొలననముగురించి నరిషాలకులు నమర్చించిన ని వేదెళలను 

చర్చించి, (ప్రజలకు ఆభ్యాయనం జరుగరుండుటకును, 

శ్నీఘ్రణాలమున బారికి స్వరాజ్యార్థృత లఖించుటకును 

ఇానలనిన సూచనలను బేయుచుండును 

6 ఉడ్యోగవర్గను 1 |ప్రతిరాజ్యము యొక్క పరిపొ 

లనమునకు నిపుణులతో కూడిన ఉద్యోగవర్గమున్నట్టు 

సమితి వ్యవహోరములను జరుపుటకుకూడ ఒక ఉద్యోగ 

వర్గము (86021181) ఉన్నది వీరందరి "ప్పెళ్సనను 
నహించువాడు నమికి (ప్రధాన శార్యదర్శి (00001410 
Geen) ఉద్యోగులు సమితిలో సభ్యత్వముగల వివిధ 

శాజ్యముల పౌరులు, వ ఉక్క రాజ్యమునకు సంబంధిం 

చినవారు శారు 

కి అంఠర్జాశ్రీయన్యాయస్థానను అంక ర్షాతీయవ్యాయ 

స్థాశమందు నదువై దుగురు న్యాయాథీకులున్నారు. వీరిని 

కడ్రకాసంధుము, నుహోసళ్థ కలనీ నియమించు దున్న వి 

వీరి ఉద్యోగశాలము తొమ్మిది సంనత్సరములు విచాధ 



వడు రాజ్యము లీన్యాయస్థానముయొక్క నుధ్యవర్తి 

శ్వము నవేతంచినయెడల న్యాయాధీకులు తమ అభి 

(ప్రాయములను వ్య క్రపరచుచుందురు అంత శా తీయ 
ఛ్యాయళ్య్వాన్ర్రమునుగురించి నమితికినంబంధించిన అంగ 

ములు సలనోలను కోరినయెడల అట్టి సలవోల నొసగుట 

కది సంసిద్ధముగనున్నది 

ఇక్యరాజ్యవమితి శార్యములన్నియు మూడు (ప్రథాన 

మాశ్రముళతో వమన్వయము కావలసియున్నడి ఆది శల 

చెట్టు కార్య మేదియ రాజ్యముల నర్వస్వామ్య మును 

(Soveregnty) నిరోధించునదిగ నుండళాదనునది మొదటి 

ము (శ్రము ఎట్టి పరిస్తితులలో కూడ వరాజ్యము యొక్క 

ఆంకరింగిక (Domestic) వ్యవవోరములలోను సమితి 

జోక్యము కలిగించుకొనళాదనుట  శెండననూ(త్రము 

ఆగ్రశాళ్యము శై దింటి యొక్క అంగీ కారమును పొందిన 

గాని శంతిళ రతలస్థాపించుటకు శావలనిన ఇార్యములను 

నమికి శార్యనిర్వావాక నభ యగు భద్రశానంఘనము 

జేయళాదనుట మూడవనూ(శ్రము ఇట్టి నమన్వయము 

కురురుట నులభసాధ్యముగా కనబడుటలేదు అయినను, 

నమికి ఆదర్శసిద్ధికై అందరు చి క్రపర్ధితో కృషిసలువుట 

(వ్రవంచచేమమున శనవరను 

మా నెంరం 

అంతర్వేది = ఆంధధ్రదేళమును సవిక్రముగాలించు 
గోచావరీనది రాజమహేంద్రవరమునుండి, శాళ్యవ 

(శుల్యశాగ), అతి (కోరింగనది), గొతమి, శరచ్వాళ, 

శౌశిక, జమదగ్ని, వశిష్ట అను వీడుపొయలుగా చీలి 

సముద్రముతో నంగమించుచున్నది నీటిలో భరచ్వాః 

ఆనుడగ్నిపొయ లంకరించినవి 'కౌళిక, తుల్యభాగలు 

చిన్న శాలునలవ లెనున్న వి యా! శ్రికులీస_ప్టనంగమస్థలము 

అంధును స్నానముచేయుటకు “స _ప్హపాగర యా[శి 

చేయుదురు వీటిలో మిక్కిలి పడనుటిది వసిష్థాపాగర 

సంగమము ఇచ్చట ననిస్టసాయకు ఎడనుబడ్డున అంత 

శ్వేది 'శేశ్రమున్నది ఇది నరసావురనును (ప్రొచీనచారి త్రక 

పట్టణమునకు వీడుమైళ్ళ దూరములోనున్నది (క్రీ ళ 

1609 న సంవత్సరమున వో లెండుకేళస్థులగు డచ్చి వారు 

శగపాంతమునకు. ఓడవ ర్తకముకొరకు వచ్చిరి మన 

అంకర్వేది 

జేశస్థులు వోలెండువారినీ వలందువారు అనుచుండిరి 

సముద్రములో నిల్చిన వలందుల ఓడలనుండి గొప్పపడవలు 

అంళర్వేదిమీదుగా నరసాపురమునకు కేరుచుండెను ఓడ 

లకు మార్గనూ చనకొరకు డచ్చివారు అంత శ్వేదిదగ్గర ఒకో 

గొప్ప స్తంభమును కట్టిరి ఇది దీపమున్న _స్తంథముకాదు 

ెద్దఓడలు ఒడ్డుకు రాహడదని హెచ్చరిక శకెల్బుటకీ 

స్తృంభమువయోగించెడిడి ఈ|ప్రాంశమును పిమ్మట ఆ|క్ర 
మించుళొన్న అం'గ్లేయులీ వ్రంభమును కాగుచేయించిరి 

1961 న వంవక్సరమున అగస్టులోనచ్చిన ఉప్చెనలో 

ఈ స్పంథపు మైళాగము పడిపోయినది అప్పుడు నము[ద్ర 
మించుమించుగ నొక మైలుడూరము భూమిమీదికి శొచ్చు 

శొనివచ్చినది పూర్వము సముద్రజలమున కరమైలు 

దూరముననుం డెడి యీ న్హంథమిక్చుడు నము[ద్రములో 
నున్నది దీనికి కొంశదూరములోనుంెడి ఆంజనేయ 

స్వామి అఅయమునుగూడ సముద్రుడు [మింగి వేసినాడు 

ఆలయము కూలిపోయినడి అంజ వేయవిగహూము ఆంత 

శ్వేడి చెరువుగట్టున నొళ ఇటుకగుడిలో భదనేరుబేబడినది 

ఈవ్రదేళమున కృశయుగమున (బవ్మా నూరేండ్లు 

యాగముచేని యజ్ఞ శాఖతో అంకర్వేది కాస్థలమున నీక 

శం కేశ్వరుని |ప్రతిస్థించి త్ర పాలకనిగావించెను ఏమ్మట 

వనిష్టమనార్షి యిట భాశ్రమమేర్పరచుళొని గోచావరి 
నుండీ వనిస్టపోయను కీసీకొవివచ్చెనట హిరణ్యాత 

పుత్రుడగు రోక్షలోచనుడు ఈశ్వరవరగర్వమున కన్ను 
గానక, విశ్వామిత్ర వేరికుడై ననీర్థవు[కులను చంపగా, 
వపిద్ధుడు విష్ణువును ప్రార్థించెను వారి, లక్మీనృపింనా 

రూవమున మునికి ప్రశ్యకమై, మాలాళ క్రియ తన 
సోదరియునగు ఆక్యారూఢాం (గుళ్ణాలక్క) రాతముని 

రక్తము భూమిమీదబడకుండ దననాల్కతో వీల్చివేనీ 

తోడ్పడుటవలన, ర క్షలోశనుని నంవారించెను పిమ్మట 

శాతవరక్తమును గుజ్హాలక్క విడిదివేయగా నది 

రక్తృపల్యయను "పేరున |వ్రవహించెరు వనిస్టువి ప్రొర్థవచే 
అమ్మీనృసింనొస్వామి అర్భారూవ మున నట నిల్చిపోయెను 

వసిష్టుడు అత్మీనృనింా విగ్రవామును (వ్రతిష్మించి అర్చా 

దులుగావించెను ఈస్టలమునకు కొంకరూరమున రత ణగా 

ఆంజ వేయస్యామినిగూడ వపిష్టుడు |్రకిస్థి ౦₹ెను ఆస్వామి 

ఆరయమే [18051 లో నముద్ర గర్భమునవణెను 



అంతల్యేది 

వసిష్టుని యనంతరము నృసింవా విగ్రహా మొక పుట్టలో 

1ణగీయుం డెను కలియుగమున 'కేళవచానను గొల్ల వాడు 

గ కవీలగోవు (వ్రతిదినమును ఆవుట్టమీద కనపొదుగు 

గాలు విడుచుశుండుటచూచి అట (తన్వించగా స్వామి 

1గ్రవామొ దొరికెను చానికతడు జారువులతో అల(యము 

చించి వూజాదికము కారంఖించెను స్యామి “పెక్కు. 

ఏహిమలు చూసెను స్వామివారి అర్చాడులు నిర్వహిం 

ఏటకు శేశవడాను కొన్ని భూములను చానముశేసెను 

శీళవచాను నిర్మించిన కొయ్య గుడిన్తంథములు చక్కని 

1ల్నపు చెళ్ళడపుననికనముతో నొవ్పుచు, ఉక్కున్తంథ 

కఘులవలె గట్టిగనున్నవి ళఈ చాళ్యారియవు కృంళము 

ఎను ప్రస్తుతపు శివాలయము (ప్రక్కను భ|ద్రనరువబడి 
ఫ్యామివారి పొకళాలగా 'చేర్చడియున్నది, 'శేళవదాను 

ఫొలెనును (గ్రామము నేటికిని ఆంతర్వేదికి సమీపమున 
కున్నది శేళవడాన నిర్మిత చార్వాలయను శిధిలావస్థకు 

రాగా జెండమూర్లంక్ర శావురష్థులును, అగ్నికుల చి 

యులును అగు కొపనాతి ఆదిబొారాయణగారు జీర్ణాల 

'యోర్ధరణమునకు పూనుకొలిగ్ ఇనుకశప్ప ఏరాయియు 
దోరకని యో డూరనముడ |క్రాంశమునపు మవాలియ 

నిర్మాణమునకు గావలనిన కిళాస్తంకములును, శాళ్లును 

గొనిశాలడుట వింశ, ఆదినారాయణ కొడుకు కృష్ణమ్మ 

నీరు ఓడనర్శకము చేయుచుండిరి ఆనాడు కెండమూర్లంక 

నుండి ఓడరి మూలమున, వట్టలు 'మొనలగునవి సరకుల 

వర్తకరు విజేళములకో జరుగుచుండెను పోయినవను 

కొన్న ఓడలు నృష్షించాస్మామియనుగ్గనామున వ'శేవ, ధన 

వంకదతో తిరిగిరాగా కృష్ణమ్ముగారు, శం[డినంకల్సిం చిన 

అళయమరడపాదుల నిర్మాణము పూ ర్తిగావించిరి ఈపని 

శాలివాహనళకము 148 న సంవత్సరమునకు సరి 

యయిన క్రీ ౪ 1888 న ముగిసినట్లు ఆలయన్స గోడ 
మీడ నొక శిలాశాసవమున్నది 

గళ్యాళయముననవ్న స్వామి విగ్రహము సశ్చిమ 

ముఖముగానుండును గర్యాలయమునటైవెదుట రానికి 
౫6 లలమైన నండవముఖున్నభి నృరంపోలయమునకు 
పడివ్రక్కుము రామాళయమున్నడి ఈయాళయ మండవ 

ములందు గాఢాంధళారము చెలకొనియున్నను సాయం 

శాలమున నడమటనస్త మించు మార్యుని కిరణములు 

స్వామి విగవా వథస్థలమున (ప్రసరించి బంగరుశాంకు 

తతో వెల్లులీమట రచ్యుముగ నుండును ఆ సొగను 

ఆలయనిర్మాణమునం దేగలదు స్వామి ఆలయమున కెడమ 

వైవున కల్యాణ నుండవమున్నది దీవికచుట్టును చాల్లు 

వై వులను మండనమున్నది పశ్చిమ చ్వారముమీడి గోవు 

రముకాక, వది చుట్టుకో వెల లున్నవి నృసింహస్వామి 

చుట్టును శాజలడ్మీ శాయారు, వెంక పేళ్వరస్వామి, 

భూరేవి శాయారు, (శ్రీరంగ నాయకళస్వామి, సంతాన 

గోపొలప్వామి, "కేశవస్వామి, వన్నిద్దరాశ్వారులు, ఆంజ 

శేయస్వామి, (్రీరాములచారు, గోవాలస్వామియు గలరు 

వీ రందరును సన్నిధి చేవకలు మండనములమీది విమా 

నములు కొన్ని గుండ్రముగను, కొన్ని కూచిగను ఉండును 

నీలకం కేశ్వరస్వామి వారి కోళ "రెడ్డి (ప్రభువు ఆలియము 

కట్టించెను అది శిథిలముశాగా, దుడ్డు జాబయ్యగారను 

చేరూరు చా _్పవ్యులును, ఆక్మూరి చినళాశయ్య యను 

నరసొపురవు ఓడ వర్తకులును శీర్ణాలయోద్ధార ము గావిం 

చికి ఈ యాలయము 'నేడు శిథిలమగుచున్నది 

ప్రతి సంవత్సరమును మాఘ కుద్ధ దళమినాడు 

శృపింవాస్వామి కల్యాణము జరుగును ఏకాదశినాడు 

రథోత్సవమున స్వామి రథము గుక్రూలక్క గుడివరళు 

పోవును వేలకొలది యాకికులు ఖీమ్యైెశాద? మొదలు 
పూర్ణిమ వరకును ఉదయముల౦దు సాగర సంగమ 

స్నానము గావించి పొవతయము నొందుదురు చ్యాద 

శిశోహడిన అడివారమున సముడ్ర స్నానము పుణ్య 
(ప్రదము శ్రయోదశినాటి ర క్షకుల్యాప్నానము వీడా 

వరము చకుర్ణశివాడు చోరోత్సవము వూర్తిమనాడు 

స్వోమి. చ క్రలీర్థస్నానముకొరకు సను[ద్రమున 'కేగును 

ఆ స్థలయిన స్వామివారు నిలుచుటకు కట్టబడిన మండ 

వము చక్కగనున్నది పూర్వ మీ(ప్రాంతము గోల్కొండ 

సవాలు పాలనలో నుండగా శ్రీళ 1688 సంవత్సర 

చున స్వామివారి చక్రము సముద్రములో కొట్టుకొని 

పోయెనట ఎంత వెదకించినను చక్రము దొరకలేదు 

అంత నీరూరు (్రావిడ (కావ్మాడు నగు అంతర్వేది 

చయనులుగారు. వదువొళం డవోరాత్రములు మంత్ర 

ఉనము శేయగా నముద్రుడు చక్రమును [కావా 

ఇునీ పొదనులకడ 'కేర్చినట నాటినుండియు "సీరూరి 



(వ్రాహ్మణులకు స్వామి కల్యాణమున వ్రముఖష్థానమేర్చడి 

నడి వారు వచ్చి స్వామి రథముమీద సురటులువీచినగాని 

రథము కదలదట స్వామికి నిళ్యోత్సవ, వారోక్సవ, 
వజోత్సవాదులు జరుగును 

ఈ సముద్రతీర (ప్రాంకమును మొదట వరాను 

వాళాకమింపగా 1758వ నంవత్సరమున వరానుల 

నోడించి అంగ్లేయు అాక్రమించుకొనిరి 'జేశమంతయు 
వొ నిర్ణీత (ప్రభుత్వము కింద లేదు చెద్దావురము నంస్థా 

నవు రాజులగు వశ్సవాయి వారీ (ప్రదేశమునకు [వధువు 

లియిరి 'పెద్దావురపు రాజులు సుమారు వేయి ఎకరముల 

భూమి నృసింనాసప్వామి వారికి న్పిరి స్వామి వారికి అమయు 
ముప్పది వేల రూపాయల విలునగల జవావారీ నిర్మింప 

ఐడెను సంస్థానపు న ర్యాదలనుబట్టి ప్వామీ వారి! 

నగారావాద్యములు, పవళింపు శీవలు మొదలయినవి 

అరుగుచుంజెడివి 1866 లో "పెరాపురపు కోట ఆంగ్లో 

యుల నళమాయెను అందుచే బాటినుండీ ఆ రాజ్యపు 

సామంతులగు మొగలికుల్జు నంస్థానపు రాజులు కలిదిండి 

వంళన్థులు, ఈ అలయనులకు ధర్మళ ర్త లై. కల్యాణోళ్న 

చారులు జరిపించుచున్నారు. కేడీ ఆలయ పరిపాలన 
ప్రభుత్వపు ధళ్మాదాయ చేచాచాయనంగ్థచేశిలో నున్నది 

వారాల 

అక్కన్న మాదన్నలు -అక్కన్ననూదన్న లిగ్దరు 
అచ్చపుటాం[ధ్రవ్ముకులు అయినను వీరు వేడంళావురస్థు 

భానుజయ్య a 

అక్కన్న మాదన్నలు 

లగు కులకర్ణి నంళపు కన్నడ (బ్రాహ్మాణులనియును, మవో 

శాష్ట్రలనియును, శివాజీ ప్రధాని యగు మోరోసంతు 

పింగశే యొక్క చాయాదులనియుము. కొంఠ ప్రచార 

మున్నది ఈ వాదమును సమళాలికులగు ఏ యితర 

చారిశ్రకులచేతను చెప్పబడలేదు చారిత్రక నిదర్శవములు 

గాని, స్థల పురాణములు గానీ ఈ నాదమునకు ఐల 

మొనంగుటలేటు వీరి ఎంగలినంళను, ఆ వీంగళేవంళను 

వేరు బుషులు వేరు నీరు అంధ్రులనుట చారిత్రక 

నళ్యము అయికే, ఎచ్చటినారో నిస్కుర్షగా చెప్పుటకు 

వీలుపడదు (ప్రస్తుతము అందుళాటులోనున్న చారి[కళ 

సొధనములను బట్టి వీరు శానుజయ్య, భాగ్యమ్మల నంచా 

నము శామఆయ్య హనునుకొండలో *ఆమీలు నొర్ట 

వనికేయు |ప్రథుత్యోద్యోగి ఈ దంవతులకు నలుగురు 

కుమారులు, ముగ్గురు కుమూ -రైలు శలిగినారు కొడుకుల 

"పీర్లు వరునగా అక్కన్న, మాదన్న, విన్సన్న (విళ్వ 

వాథుడు), మల్ళిన్న ( మృుత్యంకయడు ) ఆడపిల్లల 
చీర్లు తెలియుటలేదు అయినను వీరి నంశానముగ 

కంచర్ల గోపన్న (రామచామ), పొదిలి లింగన్న, 
పుఠిసల్లి ఎంకన్న (రుస్తుంగావు ) అనువారు కలరు 

అక్కన్నకు “ముల్లు” అను కొడుపను, "వీరు శెలియగి 
ఒక కూతురును ఉండిరి మాదన్నకు మల్లన్న యను 

కుమారుడును, “వీరు శెలియని ఒక కుమూ_శ్లియు ఉండిరి 

మూడుతరముల నంళనృృత మీ [కంద ఈయనిడినది 

శాక 
| టాకురు హాకురు కూకురు 

కంచర్ల గోవన్న పొదిలి లింగన్న we ఎంకన్న 
(శామచాను) 



అక్కన్న మాదన్నలు 

భానుజయ్యవంకులు తనకొమరులకు యు క్ర్షనయన్సున 

ఉవనంరున ములు చేసెను ఆ దినములలో అనవరముబుగా 

మండిన పారసీ 

హింది, సంస్కృ 

శమ్కు ఆంధ్రము 

మున్నగు ఇ వలను 
వారికి చెప్పీం చెను 

వినా హానంతరము 

ఆక్టన్న మాదన్నలు 

ఉద్యోగము కొరకు 

శాజఛానీయగు 

స్రైదళాబాదునశు 

నతెంచిరి అప్పుడు 

కమ నీరి వయస్సు ఇరు 
అక్కన్న వది రెండు, ఇరువది 

సంవత్సరములు ఉండవచ్చును కొంక (ప్రయత్న ఫలిక 

ముగా మీళ్థామహన్ముదు సయీదు మీర్జుమ్లానో ర న్వల్ప 

'వేశననముల పై ఇద్దరును ఉద్యోగములలో కుదిరిర(1 680) 
నీరు (క్రనుముగా శమ ధీ నిశేషములేతను, అవిరళ 

పరిశ్రను వలనను ఒక్కొక మె స్టెక్కుచు వై కీనచ్చిరీ 

శ్రీశ 1658 లో మీర్గున్లూ చేసిన తిరుగుళాటులో 

ఈ అన్నదమ్ములు పాల్గొనలేదు అందుకే భూమ్యూ చాయ 

ఇాఖలోని చారి వదవులళ్లు యుండెను కరువాత మరి 

పడి సంనక్సరముల్సు కష్టించి వనిచేయుచురాగా లీరిరు 

వరిలో ఎక్కుడు థ్లియగు మాదన్న గోలకొండ సర్వ 

వై వ్యాధ్యశుడగు “లకీ = ఉల్ ముమాలిక్? కశ "వేష్కా 

రుగ |ప్రకిష్టీకు డయ్యెను (16806) అప్పటినుండి 

భూమ్యాడాయశాఖ [1 ౯ 1678 వరకు ఈ అన్న 

దమ్ముల పర్యవేతణలోనే ఉండెను ఉద్యోగములో 

గ్ర వేశించినవటినుండి (క్రీ ౪ 14178 శుదినరకు రమా 

రమి 85 వంవత్సరములు గోలకొండ భూమ్యాచాయ 

శాఖ వీరి ఆధీనములో నుండెను 

ue 1874వ నంవత్సరవు విర్ల చానంతరము 

మీర్టున్లూ యగు నయ్యదు ముజష్ఫరు వతనమొం డెను 

1674 జార్లో మారన్న గోలకొండ (వభాని 

( మీర్టున్లూ ) గ నియత్తుడయ్యిను సుల్తాన్ అబుల్ 

వాసన్ శాధాషా అతనికి ''మూర్య[ప్రళాళరావు” అను 

బిరుదు, ఏనుగు గుజ్జము, కత్తి నగారా, రొజాంబరో 

ములు [ప్రపాదించిను అక్కన్న చేష్మారు పదవియందు 

(ప్రతిష్టితుడయ్యిను మాదన్న తమ్ముడగు విశ్వవాథుడు 

వానుముకొండ “ఆమిలు" గను, మేనల్లుండలో నొళడగు 

ఎంకన్న దండనాయకుడుగను నియమిశులై ర 

మారన్నను (ప్రధానిగ నెన్నుళొనుటలో నుల్లాను 8 

సూత్రములను దృష్టయందుం చుకొనినట్లు ఆగవడుచున్నది 

(1) మాదన్న బుద్ధిలి శేషము. ఆతనికి తనయె! గల 

ఛ్రీవిశ్యానములు 

(2) ళన వంశ్యులగు ఉమా వులకు, సన్జారులకు 

మం|క్రిశ్వ మొసగినచో చారు కనయెక భి 
వినయ విశ్వాసములను జూవరు 

(8) మజోన్యాదముగల కొ రంగకేబునకు ముని 

ములు వళ్యులగుదురు 

మాడన్న [వభానియగునప్పటికి గోలకొండ శాఖజ్యవు 

కోస్తా ( క్రీకాకుళమునుండి కెంగల్పట్టువరకు 480 మైళ్ళు 
వ్యాపించి యుండను (ప్రధానమైన తదుపరి మాదన్న 

కేళముతలో శాంకిళదశలు వెలకొల్చుటలో నాలుగు 

శిలలు గడిసిను అనై నవందిరునుండి డిసెంబరు తుది 

వరక రెండు నేలలు రాజుతళోగూడి మంతయు 

తిగిగి [675 జననరిలో రాజధానికి నురీఆవచ్చేను 

గోలకొండ చరిత్రలో 

ఈ విధముగ రాజును, 

(వ్రఛానియు, ఊరూరు 

తిరిగి (పజల బాగో 

గులువిచారించుట 

ఆపూర్వ మగు విశే 

సము పకి స్థలము 

నందును ముఖ్యముగ 

ముచిలీవణ నుందును 
వీరి! ఘనమగు నక్కా 

రము ఆరిగేను (ప్రధాని 

యగువాటికి నూరన్న 

నయేన్సు రనూరమి నూదన్న 

69 వంవళ్ళరములు ఉండియొండును 



మాదన్న పరిపాలనమును 8న్ని ముఖ్యశాఖలుగ 

విభజింపవచ్చును 1 ఆంతరొంగికళాఖ, 2 దేశీయళాఖ, 

8 ఆంతర్జాకీయ శాఖ, 4 రతణకాఖ, 5 నైవ్యనంన్క 

రణళాఖ, 6 కూనంన్కరణశాఖ 

1 ఆంతరంగిక విధానము =వెక్కు సంన్యరణలు 

(వ వేళ చెట్టి పరిపాలనా యంశమును నిర్దుష్ట మొనరించి, 

వివిధశాఖలుగ విభజీంచెను "కేంద్ర, 'ప్రొాంకియ, [గామ 

సరిసాలనములను వేశ్వేరు చేసెను 

శేం[దములో రాజు, ప్రధాని విదేశీయాంగ మంతి 

'జేశీయమం శ్రి ముజలేదారు, బఉతఉల్మూమిలి[్, నే 

ఖేల్, చారోగాయే ఆజం, నదధుఖాజీ దలీరు, నుహె 

జారు నుం|శ్రివర్గముగ వేర్చ డెను 

(ప్రాంతీయ సరిపొలనా వర్గమున తరస్టారు, దివాను 

నశేఖేల్, భాళీ, పండితులు ఉండిరి 

నర్మారు, సీమ్లు, పరగణా, మవాల్, పాలక వర్గము 

గూడ చాచావు ఈ విధముగనే యుండెను శాన్ 

అచ్చటి వై న్యాధిపకులు వరునగ పౌజ్టారులనియు, వాన 

ల్ఞారులనియును, న్యాయాధికారులు కలాలిబు” అనియు 

నిలువబడెడువారు మోరన్నకు ముందు వీరికి జాగీరు 

లుండెను వీరికి జీకములు చళ్చాటుచేని మాదన్న 

చారలను విభేయులుగను, రాజ శ క్యధికులుగను 

శావించి, వీరనులుగ వొనర్చెను 

(గ్రామనరిపాలన పట్వారీ, మాలీప'టేలు, కొళ్యాలీ 

పటేలు, శేఖు సనదు పురోహితుడు, వీసీ పాలకవర్గ 

ముగా శేర్చడిరి ఏరి! జీకములుగాక మావ్యము 

లుండెను 

నరిషాలన = మాదన్నకు పూర్వము చేళమున కొక 

కాజ్యాంగము, [ప్రజలకు భద్రత లేకుండెను దేశము సార 

వంళనుయ్యును, సుఖితము గాకుండెను మీర్భుక్లూ 

మొదలు నిర్యట్రోతువరకు అందరును ఇావోటముగనే 

అంశములు అడిగి వుృచ్చుళొ చెగీవారు మిర్థానమహ్మదు 

నయీదు, మవామ్మరు అమీనుు నయ్యడు ముజవ్ఫరు 

అనువారు మీర్జుమ్హాలుగా నున్నవుడు వైతము (ప్రజలకు 

ఈ గోడు త్చలేరు 

మాధన్నకు పూర్వము దే[ములోని “తరవు” లు 

మొదలుకొని |గానుముల వరకు అన్నియు ఛార్జి కము 
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లకు చేలము వేయబడుచుండినవి అందుచేత జజ్ఞరత 

అవీక్యాపయు చారి ద్యము జాగుగ పాదుకొనిపోయినవి 

ఇజా రా దారుల రౌర్డన్య శ్రార్యములకు Treo (గామ 

ములకు (గ్రామములే మనుమ్యరహికములై నవి ముల్లా 

లకు, బ్రాహ్మణులకు ఆనేక (గ్రామములు మాన్యములుగ 

నీయేజడుచుండెడివి ఈ కారణముల నలన (ప్రభుత్వము 

భూమ్యాచాయ విషయమున  విఫరీతముగ నష్టవడినది 

అడవులు నరకి [కె శ (గామముబు నిర్మించుట, పాడు 

పడిన (గగ్రామముల పునరాచాన మొనర్చుట, అగ్రనోర 

ములు, మాన్యములు మున్నగువాటి నుండియు స్పల్ప 

మొ తృములు శిస్తుల రూనమున శాబట్టుట అను మూడు 

పద్ధతులను అవలంబించి మాదన్న గొడ్డుబోయిన భూమ్యా 

చాయమును కామ ధేనువుగ నొనశ్చెను వ్యవసాయము, 

శోటలు అభివృద్ధిపరచి వాటి ఫలపాయమును నరనమగు 

ధరలకు విక్రయించు వ్యవస్థ జేపిను శృండియా కంచె 

నీతో జరిగిన సుదీర్భ సంధుగ్గణము ఇందులకొక నిదర్శ 

శము (గ్రామములను వేలము వేయు పద్ధతులను మూన్సింది 

(గ్రామాధిశారులను మాదన్న నియమించెమ దేవాలయ 

పోవణను కొరకును, వురోహితుడు, వ(డ్రంగి, కురును, 
కమ్మరి కుమ్మరి, మంగలి, చాకలి దాసరి తంబళీ 

నాక్, వట్వారి, పేలు, "మేఖుననరి, వెట్టి మాదిగ 
మున్నగు వనివారల జీవనము కొరకును మాన్యము 

రీయబడెను చోరుల కాధలు ఆరికట్టవిజెను కాంతిథ(ద 

ఈలు నెలకెల్పబడిను 

వ్రభుత్వవు అయోమయ స్థికనలన మూసి చేయజడిన 

విభ్యాశములగు వ(ఇపుగనులను మాదన్న మరల 'కెర 

పంచెను భూరము(డ్ర చ్యాపారములను అభివృర్ధివరచెను 

'శేవు నుంకముల చ్వారమునను విశేషాదాయము వచ్చు 

నట్లు చేసెను సయాంతో జరిగిన నౌశాయుద్ధము 

నము[ద వ్యాపార రతణప జరిగినకే మందుగుండు, నేత, 

అద్దకము, 'లము, చిత్రలేఖనము మున్నగు ననే 

ముఖ్యపరి శ్రమలను అఖినృద్ధివర చెను 

బాతెముల ముద్రణాధి కారము ఇంతవరవీ ఇ్లతరుళ 

కీయబడియుంకిను మాదన్న ఆ వద్ధకిని రద్ధువరచి (ప్రభు 

శ్యవు టంకసాలలో నాణెములు ముద్రించు. చేర్ళాటు 

శేషము ఈ [్రింద కేర్కొనిన నాణెములు నిద్ధనుగు 



అక్కన్న మాదన్నలు 

చుండెను 1 వరహా 2 ఫనము 8 చేవలము, 

4 శాన్తుర్ కార, 6 గవ్వ వనరశో శ అంగుళముల 

చెడల్బును, 5కికీ గురిగింజల ఇరుపును, &ీ1కీ శ్యా'రెట్ల 
న్నెను కలీగియుండెను ఇది విజయనగరపు భాణెము 

మొడన్న చట్టబద్ధ మొనర్చినకొలతమోనములో గజము, 

మూర ఉండెను తులామాననులో కులము, శేరు, వీసి, 

పుట్టి, ఉంచెను 

మంత్రిపదవి వహించీనతోడచే మాదన్న రాజ్యమున 

వర్యటనము. శేసియుండనుగణా ! ఆ వర్యటనమువలన 

పరిపొలనా యం్రమందలి డోసములు మాదన్నకు 

బాగుగ ోధవడెను. చీకులు, భోగలా౭నులు, ప్వార్థులు 
అసమర్ధులును ఆగు ఉన్నతోడ్యోగులను తొలగించి 
వారి స్థానములలో ననుర్ధులగు యునకులను నియ 

మించెను కఇంళవరకు ఉన్నళాధిశారులు ఈమస్థానము 

అకు బోనళ పట్టణములంకే యుంజెడినారు మాదన్న 

యీవద్ధకిని మాన్చించి ఆధికారులు తముశమ (ప్రాంతము 

అందు వనిందునట్లు కట్టడిచేసను అంతియేగాక, ప్రతి 
"కొడు, మూడు నంవత్సరములకొకసొరి అధికారులను 

మార్చుళేయు గాచారమును (వవేశపెళ్టేను. దీనివలన 

పీపొలనా యం(క్రాంగము కరివ్పష్టమై, ర్రైశస్యనంక 

మైనరి 

సిమ్తులను (ఛాష్ట్రములను), తరపులను (మండలము 
లను) మరతవిర్మించి, చాటినై విశ్వానపొ తులు, నమర్థు 

లును అగు యువకోర్యోగులను నియమించెను వావీ, 

కూపశటాళములు, రవాదారులు, అన్నన త్రములు, ఉచిత 

విద్యా వైద్య (వ్రమాతిళశాలలు, వర్నాటు చేసెను 

కొత్తగ ఉయింవనకన కర్షాటకమందు కాంతి నెం 

కొళ్ళెను, ఆ (ప్రాంతమును “*ఖిళ్ఞానట్టీ” యనీయును, 

అచ్చటి జూాయకులను ఇశళ్ళిం అనియును "పేర్కొ'వెడు 

వారు, ఈ క్రొ _శ్రసర్ధతులమై చెండు సంవత్సరములు 

పరిపాలన అరీగినమీగట తన సంస్కరణ ఫలికములను 

వరిశీలించుటకై మాదన్న 1676 జనవరిలో నురల 

శాజయుక్తముగ మూడు కేంలు బేళనంచారముచేని 

మార్చితుదకు గోలకొండప వకెంచెను 

ఉద్యోగములు, నున్నఖులు, ఇతర ట్రశ్యేకళలు కోలు 

పోయిన ఉన్న కాధి కారులు, ఉ(మ్రావులు మున్న గుచారు 

1676 మధ్యలో తిరుగుబాటు. చేసిరి వీరికి గజపతి 

కుమారుడు జబాయకత్వము వహించెను అయికే రాజ 

వంశీయుడగు అవ్బలరాజును మాదన్న తనకు వళంవదుని 

చేసికొని ఆతని సాయమున ిరుగువాటుచారుల నడచి, 

శ్రీశాకుళము నరకు దేశమును మరల స్వాధీనపరచు 

కొనెను అప్పలళాజనకు 'అవ్చలపొయేక రావు ఇహాద్దరు” 

అను బిరుదును, అనేళ జాగీరులను ఒరగెను. (పాయళ 

శావనగా యుద్ధమున ముందుండు బాడని యర్థము ) 

ఆర్థికనీతి చేళములో శాంతి నెలకొల్చుట యందును, 

వీజాపురముకో, మొగలులకో జరిగిన ఒస్పంరమును నెర 

వేర్చుటయందును, పొడువడిన దుర్గములను బాగులేయుట 

యందును, సైన్యమును బలిష్టము చేయుటయంగున్లు, 

వళ్ళి మో ళ్షర సరిహద్దులను సురతీళ మొనర్చుటయందును 

మాదన్న ధనము విశీవనుగా వ్యయము జేవెను ఆదా 

యము సరివ్తడునదిగాకుంచెకు అందుడే మాదన్న 

వ్యయము. శగ్గించియు, "పెద్ద జీకములు మన్సబులు 

శగ్గించియు, జయన్యయములను సరివుచ్చుటకు [ప్రయ 

న్నించెను ఈ మార్పులు జన సానూవ్యపు శాంతలీననము 

నకు ఎంతో దోపాదము కలిగించెను. ప్రజలకు ఆగ్రసోరీ 
కులనుండియు, అధిళారులనుండియు ఎట్టి ఆలకడి కలుగ 

పండ కట్టురిట్టములు చేసేను. చేళము సస్యశ్యామల 
మయ్యెను |వ్రజలు నిరినంపదలతో హాయిగ నుండిరి 

(ప్రథశ్వాగాయము వృద్ధిచెంచెను. ఇట్టే సుగవిజయము 

నకు సుల్తాను మిక్కిలి సంతోషించి నూదన్నకు 

“'అలంసనాః'' అను వీరుదును వ్రసొదించెను 

క్రీశ 186? ఛాటి మీర్టున్లూ తిరుగుణాటు వలనను, 

మొగలాయీోల యుద్ధ ముల వలనను రాజ్యములో అశాంతి 

వర్నజను ఆ శారణమున రాజ్యములోని వజ్రపు గనులు 

మూసి కేయబడెను, 1600 నుండి 1674 వరకు 

వ(జ్రాల గనులలో ననులు జరుగలేదు మూదన్న ఆగనులను 

శరేపింది సక్రనుముగా పనిచేయునట్టు వర్చాటుచే సను 
గనులలోవని చేయు కూలివారికి అనుకూలము గనుండుశట్లు 

శృశినిర్ణయములు గావించెను తిరిగి గోలకొండ రాజ్యము 

యశా[వ్రళారము రత్న కోశము" గా (ద్రసిద్ధికెం చెను 

జేశీయ విధానము = ఆంగ్లేయులు జర స్త్రీగా వ్యవసా 
కించ మొదలిడిరి కమ గిడ్డంగులను నైనిళ స్థానరములుగా 



మార్చిరి చేశీయ నర్త కులను పీడింవసాగిర ప్రభుత్వ ఫర్మా 

వాలను నిర్లత్యుము చేయసాగిరి స్వంత బాణెను.లము 

చలామణి చేయసాగిరి న్యాయస్థానములను వచ్చాటుచేవీ 

|వ్రథుత్వము చెరపసాగిరి అంగేయల విధానము 

గోలకొండ (ప్రభుత్వ వ్యాపారమునై 'దెల్సీతీయునదిగా 

నుండెను ఆంత |వ్రధానీ మారన్న ఆంగ్లేయుల ఆధిశారో 

విజృంథణమును అధిశార దర్భముతో అణచి వేయుటకు 

కడ గను కర్దాటళములోని వరిస్థితులను చక్కదిద్దుటకు 

పమర్థులగు పాలకులు నియమింవలిడిరి వీరిలో అక్కన్న 

లింగన్న లీద్దరు ఆంగ్లేయులకు కొరకరాని కొయ్యలయిరి 

ఆంగ్లేయుల ఆటలు సాగనరయ్యెను మాదన్నను కమ 

కనుకూలునిగా చేసికొనుటకు ఆంగ్లేయులు పడశానిపాట్లు 

వడిరి వారి (ప్రయత్నము లన్నియు వ్యర్థనయ్యను 

చేయ (ప్రభుత్వమునకు, కెరీయ వ్యాపారులకు (ప్రావిల్య 

మునుశేహార్నునట్టి మాదన్న యొక్క రాజనీతి పయోగ 

విధానమునకు తట్టుకొనలేక ఆంగ్లేయులు గోలకొండ 

శాజ్యమందున్న తను గిడ్డంగులను, నిర్మాణశాలలను 

ఎత్తి చేన్స జింజీకి ప్రయాణనుయిరి చేశథద్రత, అర్థిక 

విరిను, 'గౌరవము, వర్తకము, బేశీయన ర్త కుతి మళ్యా 

దలు వృద్ధినొంచమ 

విదేశీయ విధానము మొగలులు రడీణ రాజ్యము 

అను జయించుటకు కడగి కొంతనరకు జయముపొందిరి 

రీీపూరు గోలకొండ రాజ్యములకు ప్రమాదము కమ 

చూపుమేరలోనికి నచ్చెను లీజావూరునందు శాజగు 

కెండవ అలీ ఆదిల్షా మరణించెను (1678) అతని 

కుమారుడు వంచవర్జ(ప్రాయుడు నికిందరు శాజయ్యెను 

శాజ్యములో అంక॥కలహములు (ప్రవిలసాగెమ మారన్న 

కల్పించుకొని చాయక |ప్రతిగాయకుల మధ్య నంధిచేసెను 

ఈ సంధి మా్రముల (ప్రకారము లీజవూరు శాజ్యమును 

గోలకొండ రాజ్యము రతించునట్లున, గోలకొండ 
శాజ్యపు విచేశాంగ నీతి ననుసరించి వీజాపూరు వర్తించు 

నట్లును, మాదన్న నిబంధించెను కీలావురము దళ్చారు 

నందు గోలకొండ ప్రతినిధి నియుక్తుండయ్యెను 

శాని బీన్దారులు బాయకుడు “వకిలొ ఉల్ నుర్హనతు” 

అగు పిక్టీనునూదు ఈ నంధిషరతులకు విరుద్ధముగ (ప్రవ 

చన్రీంచెను మాదన్న విధానమునకు విఘాతము కలిగినది 

అక్కన్న మాదన్నణ 

అయినను ఆకడు నిన్ఫృహచెందక లీజావురమందు గోల 

కొండ (వ్రతినిధిగనున్న అక్కన్నను "వాపసుపీలిపీంచు 

కొనెను అయినను మొగలులు లీజబూవూరువై దండెళర్తీ 

నప్పుడు సీకందరు యొక్క అభ్యర్థన మును పాటించి 

మాదన్న (ప్రచండవైశ్యమును పంపెను ఈ సైనిక 

సవోయమువలన కోరంగజేబు మాదన్న మీద |క్రుర్ణు 

శయ్యెను మహో రాష్ట్రళ క్రి (ప్రళయ శాండనమునకు 

ఐలిగాపండ గోలకొండ శాజ్యమును వంరడంచుటళును, 

మొగలుల ఉవ్యద్రనమునుండి శాపొడుటకును, దూర 

మాలోచించి నూదన్న అబుల్ వాసన్ కాబాషాకును, 

శవాజీకని మైత్రి కుదిళ్చెను శివాజీ మైదళాళాదునకు 

విచ్చేసి ఒక నంధి వత్రమువై నంకళము శేవెను ఈ సంధి 

చరతుల[వ్రశారము మొగలులటు వ్యతిరేకముగ పరన్స 

శము నవోయముశేఎకొనుటకు నిళ్చయింపవిణెనము ను 

&కులయి లతనంభ్యాకులగు మవోతాస్ట0 సైనికులు 

గోలకొండ రతణమునకు లఖించిరి ఈ సంధికారణముగా 

గోలికొండరాజ్యమునకు శాంకిభద్రతలు బేకూ'లెను ఇది 

మాదన్నమంత్రి రాజనీతి చతురకకు వరాశాష్థ్రయని చెప్ప 
వచ్చును ఆయి'కే దీనినలన అలంఘీరునకు కోనము 

హచ్చినడి ముసల్మానులిది చేశడ్రోనముగా భావిందిరి 

విద్వేషపూరిత (ప్రచారములు సా7ను ! మాదన్న 

యున్నంశవరకు గోల 

కొండమీద తనయాటలు 

పాగవని కొ రంగ జేబునకు 

తోచెను గోలకొండ 

సైన్యము పదానంనీద్ధమై 

బలో 'పేకమై యుండెను 

మొగలుసేనలు 1677లో 1 

మూళ్జేడునొద్ద గోలకొండ 

శేనల పర్మాక్ర్షనుమును 

ఛవిచూచేను ఆ యుద్ధ 

మున పొమౌఖజ్య సేనలు 

ఘోర వళాజయము 

పొలయ్యెను కరునది 

మైళ్ళలో మన్న గుర్చి 
కాను చేరుటకు మొగలు సేనలకు 18 దినములు వస్టైను | 

కానాషా 



అక్కన్న మాదన్నలు 

మొరన్న |ద్రకీళ అట్టిదిగా నుండెను ఇడంకయు ఆత్మ 

శతణకో రకు మావన్న చేయవలనినచ్చెను కాని సొర్వ 

ఫొను (ప్రభుత్వమునకు కట్టవలనిన కప్పము యభావళా 

ఈము నూదిన్నశెల్లింవసాగెను అంతియెగారు 188లో 

చక్రన ర్తి దతిణావథమునకు కాగా, మాదన్న పరువైదు 

వనుగులను, కొన్ని మయిగుల బంగారమును, కవ్నమును 

బురగోనుపురములోమన్న యాతనికి సళ్కారపూర్వక 

ముగా 50సను అయినను అక్కన్న నూదన్నలయెొడ 

(శోధము విడనాడక జారంగకేమి “జస్నారుచారానె 

దక్కన్ ఖాలిలె గర్జజదన్ ' (దజిణవు యజ్ఞోనలీతధారులు 

అక్కన్న మాదన్న వధార్జులు ) ఇని శావాపా 

ప్రథువునకు (ాయుశుం డెడివాడు 

మాదన్న పరిశ్రమలకు, వాణిఖ్యములకు ఎక్కుడు 

ప్రోల్సావామిచ్చెను గోలకొండ నణీజలు ఓడలనిండ 

సరఖిలి చింపుకొని తూయు, తశమరలనున్న రూంబేః 

ములకు పోయి, న్యాపొరము చేయుచుండిరి ఆంగ్లే 
యులు, పళాసువారు, సయోం చవ రిని ప్రోత్సహించి 

గోలకొండ వర్తళ 'భౌకలను రోనిడి చేయించుచుండిరి 
శెంథుమూడు ములు మాదన్న ఉ&వేకించెమ 

అయికే అది మాదన్న నీరనకగ వెంది గోలకొండ 

నర్షకచానలను తరుచు కొల్లగొట్టసాగిరి ఆసీగులే 

మౌడన్న తన 'నౌళాబల సహాయముశే సయాం, ఆంగ్ల, 
వరానుల సంయుక్త సౌళాజలమును 16885 ఉత్తళార్థ 

మున నోడించి, తన న్యాపారమును నురతీశము బేనెను 

మాదన్న భూవైవ్యములచేగాళ, నమ్ముద నై న్యములిను 

నహిళము సంస్కరించి, నత్యనంవన్నములనుగా సోనర్ని 

యుంశెనని ఆలియుచున్నది 

చేళరశణ వ్యవస్థ = చేళరశం విషయములో మాదన్న 

అత్యంతము జాగరూకతను వహించి నుర్యవస్థగావించెను 

భువనగిరి ఓరుగల్లు, ఖమ్ముము మెట్టు, కొండపల్లి, కొండ 

వీడు మొదలగు దుగ్గములను వృద్ధినరణెను (పతి దుర్గము 
నందును ఉండు వం(డెండువందల నైనికుల నంఖ్యను 

రెండువేలకు వెంచెను (1888) మన్సబుగారి పద్ధతి 

వైన కాగీరుచారులు కొంత వైన్యమును కాజువకు 

సహోయార్థము నిద్ధముచేని యుంచెడినారు శాని జాగీరు 

దారులతో నే యుద్ధము నంకలించినశో జాగీరు నై న్యము 

uy 

జాగీరువారి వతమునచే యుండునుగడా అందునే 

మాధన్న ఈ విధానమును ఎూర్చివైశెను సైనిక 

నిర్మాణ వ్యనస్థయంతయు ఛాజాగీనఘున బే యుండు 

నళ్టేర్నరచేను. దేశీయ, విదేశీయ నై నికుల జీకముళందు 

Ao హౌచ్చుతగ్లులను మాదన్న నవరించెను అశ్విక దళ 

మును, శళఘ్నీ దళమును విస్తృతవరచిను సామౌజ్యవు 

(వబలపై న్యములను ఎనిమిది నెలల సదికెండు దిననములు 

శాలూగనీక అదలించిన దీ శశఘ్నీ దళమే 

రొజు వ్యవస్థ జ భూమ్యాచాయ పరిఎలనాశాఖల 

సౌలభ్యముకొరకు మాదన్న జేళయుకు ఖండములుగనుు, 

ఇండములను సర్కారులుగను, సర్కారులను పరగణాలు 

గను విభజిందెను శెలంగాణ ఖండబిలో ఇరువది సర్కొ 

రులును, రెండువందల ఇరువదిసాలుగు పరగ ఇ*ాలును 

కర్ణాటక ఖిండముబో ఇరునదికెండు సర్కారులును, 

మున్నూట థదువాలుగు వరగణాలును ఆర్కాటు 

(తమిళ ) ఖండమునంది వదువారు సర్కారులును, నూట 

పదునారు పరగణాలును ఉండెను గోలకొండ రాజ్యము 

మూడు ఖండములు, బడి ఎనిమీడి సర్కారులు, ఆరు 

వందల వీబదినాలుగు నరగణాలు కలదిగా నుండెను 

అక్కన్న మాదన్నల హత్య = (క్రీ ౪ 1605 అట్టో 

ఇరు వాటి సంధి ననుసరించి ఈ యన్నదమ్ములు పద క్రస్టు 
అయి, శారాగారవాసులయి యుండనలనీ యుండెను 

నుళ్తాను చాని ననులువగచ లేదు కొని ఆ సంధి నియమ 

ములి నలిన మాదన్న నిరోధులకు 2 ర్య మెక్కు నయినది 
శాజూంళఃవ్పరమునందును, వెునలను ఈ యన్నదమ్ము 

అను వొత్యచేయటకు కుట్రలు (ప్రబతెను 1680 మార్చి 

సెల తుదిథాగమున ఒకనాటి రాతి మొదటి యామమున 
ళాచశార్యములు ముగించుకొని, రాలా గైకొని 

అక్కన్న మాధిన్నలు ఇంటికి జోవుచున్న సమయమున 

నట్రధారులు తటాలున వారిన్లైలిడి నుమూనీ తెరచు 

నంశలో వారినీ వాక్య చేసిరి విశేషముగ లంచముల 

శావరశకే ఆంగరచకులు భోేజడియుండుటజే ఈ హత్యా 

శాండ సునాయాసముగ ఇరిగిపోయినధి కరువాత 

హంతకులు నగరము వై బడి రుస్తుంకావును (పులినల్రి 

ఎంకన్న) రెండు వేల (కావ్మాణ కుటుంబములను నమూల 

ముగా వాళ్యగావించిరి వారీ యిండ్లను దగ్ధ మొనర్చిరి 



అనంభ్యాక ములగు కాళవ్మత (గ్రంథములను అగ్నిలో 

పడవై చిర 

అక్కన్న మాదన్నల శిరములను రోహీరులో మన్న 

సాఆలమునట పంపీరి అతడు వాటిని పోళాపురయిలో 

నున్న చృక్రవర్మి కడకు వంచెను అతడు గోలకొండ 

శనకు వళమయినళ్లుభావించి నంతనీంచెను అ శిరములను 

వనుగులచేత (తొక్కించెను వీరి నురణమునకు నుల్తాను 

అబుల్ హాసన్ శావాషొ మిక్కిలి దుఃఖంచెను 

అక్కన్న మాదన్నలు పలుభాషలయందు అసమాన 

పాండిత్యము కలవాడు ననాతన ధర్మావలంబికుళయి 

నను పురోగాములు శాజకీయశాన్తుళో విదులు, అర్థకా(న్ర। 

ప్రవీణులు, శార్యదతులు, రాజక క్తి వరాయణులు శిష్ట 

కన నంరతకులు, దుష్ట్రజన భయంకరులు మాదన్న 

|ప్రవంచములోని మవోమలకులితో సమానముగా నెన్న 

రగినచాడు 'క్యేష్టుడగు అక్కన్నయు అసామాన్య వతిభా 

ఇాలిగావేరొం దెకు అక్కన్న 'వేష్కారుగను, దేశీయాంగ, 

రతణ, వాణీజ్య, నౌకా మం|క్రిగను, నై న్యాధ్యతుణు 

గను, రాయశారిగను, పెక్కు. శాధ్యశాయుతను. లయిన 

వదవులను అత్యంత సామర్థ్యముతో నిర్వహీంచెను 

అక్కన్న సాహాసీకుణు, యభార్థవారి, ఆరిళయంకరుడు, 

తమ్మునిలోనున్న సొమ్యత ఈశనియందు కొంత లోవీంచి 

నట్లు కనవడును 

కొట్టారా 

అక్చరు - ౪ళ్ళరు భారతదేశ సామాజ్యముశేలిన 

మొగలాయి పొదుషాలలో వగ్రగణ్యుడు. విశ్వవిఖ్యాత 

కీర్తి చార్జించిన చక్రవర్తులలో నొకడు అళ్ళరు తండ్రి 

వంటాయూను తల్లి వామీచాళాను బేగం అకృరుఅనుర్ 

కోటలో | ౪ 1648 నవంబరు 8£ీవ శా రీకున జన్మించెను 

వుమాయూను మరణించినపుడు అళ్చరు తన సంర 

తకుడగు వై రంఖానుతో పంజానునందుండెకు నాటి 

కశనికి వదుమూ డేండ్ల ప్రాయము ఐనను, వెంటే జై రం 

ఖాను అకృరును చక్రవ ర్తిగౌ |ద్రశటింశెను శాని దేశమున 

మొగలుల ఆధిశారము శానులూ(తమై యండను 

నలువై ఫులను నాగులు విజృంభించి న్వతం|త్రులగు 

చుండిరి ఇది ఇట్లుండ 'హేము అను పౌందన వీరుడు 

ఢిల్లీ ఆగ్రాలను అశమింభిను 

7 

అక్చరు 

ఈ క్లిష్ట సరిస్థిరులలో అక్ళరు కై రంఖానులో 

హీమునై నడలెను పానిపట్టు కేతమున (క్రీ ౪ 

1666 లో జరిగిన భోరనం[గ్రామమున 'హేము నరాకికు 

డయి వధింపబడెను ఢిల్లీ ఆగ్రాల నా(క్రమించి అకృరు 

సింవోనన మధిస్థించెను 

అక్బరు వాలుడగుటదే పరిపాజవాఛారమును కైరం 

ఖాను నహించెను కెరంథాను నమర్థుడు, విశ్వాన 

పాత్రుడు, [ప్రభు క్రి పరాయయుకు శాని దురవాం కారి 

అగుటచే సర్జారులకు ఈతనివై ర్వేషము జనించుట 

గమనించి క్రీ శ 1564 లో అకృరు న్వయముగ 

పరిపాలనను సొగించుటకు నిర్ణయము జేవేను అధికార 

వ్యామో 5ముతో లైరంభాను ఒనర్చిన కిరుగుఖాటు 

వణచి అకృరాతనీని వగౌరనముగ మళ్యాయా[శ్ర 

కంెపిను 

అరు మవోవీరుడు గొవ్సవిజే! శారతదేళశ ఘున 

చేకచ్ళ(కాధికత్యను వెలకొల్చుట ఆతని మనోశయము 

సింవోనన మెక్కినది మొదలు 25 సంవత్సరములు 

నిర్విరామనుగ విజయయాత్ర లొనర్చి ఆకడి నిర్మించిన 

మవోసామ్రాజ్యమునప సొటిరాగలడి నమశాళిళ 

(గ్రవంచమున లేదు 

నింవోనన మధిష్థించిన తరువార కొదిళాలమున శే 

అళ్ళీరు గ్వాలియరు, జేర్ప్చూర్కు మాళనము, గోండు 

నవముల బా[కమిందచి ఢిల్లీ వరినరముల తన యధిశారము 

ఛెదిరింపగల శతునర్లమును ఆశ్వరు నిర్మూలించెను 

రాజనీకి విశారదుడగు అకృ్ళరు రనవ్యుకుల మైక్రి 

మొగలాయి పొా[మాఖ్య నిన్తరణకుకు, సుష్థిరత్యముశకును 

ఆశ్యవసరమని గుర్తించెమ నాటికి రాజపుత్రుల బిలము 

సూడ ఉజించినది అందుచే సాధ్యమైనంతవరకు శాంతి 

యుతముగ తన సార్వభౌమత్వము వారిపయి వి న్తరింస 

శ్రేయుటయే ఆక్నరు సంకల్పము 1562లో జయ 

వుళాఢీశ్వరుడగు లీవోలీమల్లు తన కుమా ర్తైను అక్కరున 

కచ్చి వివాహమొన లెను ఆశని కుమారుడగు భగవాన్ 

చాసున్ము మనుమడగు మాళసింహుడును మొగలుల 

కొలువునందు ఉన్నత పదవులను ఐడసీరి గాని, మీశాడ్ 

రాజవంశము మ్యూక్రము ఆకృరును వతిఘటించినని 

శ్రీశ 1667లో అక్బరు చారిపయి యుద్ధమును 



ఆక్చదే 

(వ్రళటించి వారి రాజధానియగు చిత్తూరును అగ్రమించిను 

మీవాడ్ రాణా ఉదయసింహుడు ఆకృరునకు లొంగళ 

ఉరయోపూరునందు న్వశం(గ్ర (వ్రథుత్వమును స్థావించెను 

అతని కుమారుడగు (ప్రశావనీంహుడును, అనంశర మాతని 

కుమారుడగు అమరసింవుడును మీశాడీ స్వాతం[క్య 
పోరాటమును సొగించిరి అళృరుకూడ 'వారి స్వాతం త్య 

డీ నభినందించి వారియందు ఉదారత నహింళిను 

రక్నభోరు, బికనీరు, తై సల్మీరు, కలంజరు మున్నగు 

రసవ్చత్ర వంస్థాన |దథువులు అకృరునకు సొనుంతులయిరి 

ఈ లోగా గుజరాతు, బెంగాలు, జరిస్సాలుకూడ 

అక్బరు సామా జ్యమున శేర్చజడినవి అళ్ళరు రనవు[క్రుల 

తోడి యుద్ధములందు నిమగ్నుడయి యున్న సమయమున 

శాలూరును పొఠించుచున్న అక్నరు నవతి తమ్ముడు 

మీళ్టావాకీను ఢిల్లీ నీంచోనన మొ క్రమింతన కనను దుర్చు 

ర్ధితో వంజాబువై రండె త్తి వర్చేను వాకీము యుద్ధమున 

నోడి పొబా(శ్రాంతుడగుటనే జాలిదలచి అక రాకని 

మును ఇచ్చివేసిను క్రీ శ 1566 లో నము మరణా 
నంతరము శాబొలు మొగలు పొ[మాజ్యమున కలుప 

బలెను తరువాక లీ చక్రవర్తి శాళ్ళ్మీరము,. లెలూచి 

స్థానము సింధురాష్ట్ర మును ప్వాధీవవరచుళోని వాయవ్య 

సరినొద్దుల నివసించు ఆవాగరళ కొండజాకులను కన 

లేబలడిలోనికి కెచ్చి, వారు మొగలు సామ్రాజ్య శాంతి 

కద్రళలకు భంగము కలిగించకుండ కట్టురిట్టములు భేవెను 

ఉత్తర పీ 6ధూస్థానమును UU మించీనవీన్ముట అక్ళరు 

దతిణాపథ్రము వై దృష్టిని మరలించెను, (క్రీ శ 1508లో 

శాందులీలీనుండి అహామదునగ' మున్ను 1601లో 

భాండేషునుజయించీ వళరరచుకొవెను 1601లోఖాంచేషు 

నందు దుళ్ళేర్యముగు అసీర్ ఘరు దుర్గమును ముట్టడించు 

చుండ, ఫలీము శాకుమారుడు కిరుగుబాటొనర్చి రాజ 

కుటుణమునందు అశాంతికి శారకుడయ్యెను ఈ అళాం 

తియే అకృరు ఆశయ పూర్తికి ఆటంళనూయెను 

నైన వివరించిన విజయపరంకరలలో హిమాలయముల 

నుండి ఆవానుదునగరము నరకును, హిందూ కుక్వర్వత 

ములనుండి జెంగాలు వరకును జ్యావించిన సవ్ర 

మును అళ్ళరు వదుమెన్మిది నుజాళుగా వికజించి నుస్థిర 

మగు శాజ్యాంగ లిఛానమును వర్పరజెను తోడరుమల్లు 

౫ 

సపోయమున పంట పొలములను మషాయితీ చేయించి 

వంట ననుసరించి మధ్యవర్తుల (పమేయము లేకుండ 

(క్రథత్యోద్యోగుల చ్వారమున వన్నులు వనూలుచేయు 

కద్ధశిని అమలు జరి'పెను ర్రైతులవనయి సన్నుల భారము 

శగ్గించి వారి కచేక ఫొకర్యములు కలుగలేపెను సెల 

శీతములవయిన ఆధారవడిన మన్సముభారుల ద్వారమున 

వైన్యమును బలిపరచేను 
అళ్ళరు కైవచింక గలవాడు జాల్యముఘండియు 

హిందూ వువామ్మడీయ మళవై సమ్యుములు ఇతనిని 

శఅవరెవిట్టుచుం జను నుతసమన్యను పరిస్కరించుటయు, 

హిందూ మనవాన్ముదీయులనుండి సమైక్య భారతజాలినీ 

రూపొందించుటయును అళ్ళరు జీవితలత్యము లై నవి 

ఈ అత్యసొధనకయి ఫతేపూరు వికీలో అక్ళరు నుత 

చర్చలు జరిపెను నిరత రాన్యుడయిన అకృరు వివిధ 

మళాచార్యుల బాదములను (శ్రద్ధతో వాలకించి తుదకు 

అన్ని మశములందును నత్యము గలదను నిర్షయమునకు 

వళ్చెను సిరప సర్వమత సారమగు “దికా ఇ ఇలొహి" 

అను [కొ ళ్ళ మతమునకు (వవ క యయ్యెను వ్యక్తి 

స్వాకం[క్యము, వరమత నభానము ఈ మతమునందలి 

మూలసూశ్రములు మళసవాన విషయమున అక్షరు 

చిత్త సర్ధి కిది చక్కని నిదర్శనము 
ఆకర వేళ నంవ్కరణములను (వవేళవెళ్లైను శన 

స్మామాఖ్యమున ముస్లి బి మఠగురువుల |ప్ర'క్యేశాధికార 

ములను తొలగించను బాణతెములనయి గల ఇస్థాముచీవ్న 

ములను మాన్చింఛేను నునామ్మదీయులలో గోమాంన 

భశంము, వనుభార్యాత్యము, బహిరంగ (ప్రార్థణా 

ననూ వేళములను మూన్సించెను హిందువులమై జికియా 

మున్నగు సన్నులను తొలగించి "వారికి (వ్రళుశ్వమున 

వనూనవాక్కు.ల సొసగెమ శాల్యవివానాము, వపహాగమ 

వరము, లిర్భంధ వై ఢవ్యము మున్నగు హిందూ దురాబార 

తులను మాన్చుటకు (ప్రయత్నించెను 
అళ్నరు నిరత రాన్యుడు కానీ, కలిక్ణమునందును, 

వేదాంత చర్చలలోను సంగీత చిశ్రలేఖనములయందును 

ఆతనికి గొప్పఅభిమానము. అతడు కవి పండిత గాయక 
శల్చిళరువు కవి, చరిత్రకారుడు, వేదాంతి అక్నదనకు 
గురువులు దికాఇలాహ్కి చ్యాఖ్యాన కారుడు అగు అబుల్ 



ఫజల్ ఆను నాతడు అళ్ళరు ఆస్థానమునకు మణిదీవము 

అక్ళరునానూ, ఐనీ అక్ళేరీ అనునవి అబుల్ ఫజల్ 

యొక్క. నువ్రసిద్ధ రచనలు అతని తమ్ముడు ఫైజీకూడ 

గొప్పకవి హిందువులలో, అకృరుదే “కవ్మిపియ” రు 

రమను పడపిన లీవోరీమల్లు ముఖ్యుడు శాన్'వేన్ అను 

నాశడు ఆకృరు ఆస్థాన గాయకుడు (వ్రళస్త పొందూ 

(గ్రంథములగు రామాయణము, కారతమిు, అథర్వణ 

వేదము, లీలాననీ గణితము, అక్షరు |'వేరణచే పారశీక 

ఛానలోనికి తర్జుమా చేయబడెను అకృిరు స్వ్యయముగ 

చి(శ్రళారుడు భారతీయ, పొరశీళ శిల్బులు చిత్రశారులు 

అనేకులు ఇతని అస్థానమందుండిరి అళ్ళరు సేకరించిన 

24,000 సంపుటములు గల (గ్రంథాలయము ఆకని 

విణ్యాఖిమానమునకు నిదర్శనము 

ఈ సార్వభౌముని చినరిరోజులు కష్టములమధ్య 

కడశేరెను ఆక్నరు కుమారులు మువ్వురును దుళ్వ కనన 

వరులు ఆందిడ్డరు అకృరునకు పూర్వమే గతించిరి 'పెద్ద 

పమారుడగు నలీము ఆధికారలోళముతో తంశ్రిమీదనే 
కత్తి గగ్గును 1601లో సలీము ఆలవోఖాదులో 

న్వతం|త్రుడగుటయే గాళ ఆళ్ళరునకు (పొణమి(త్రుడగు 

అబుల్ ఫజుల్ను పాఠ్య చేయించెను ఈ నంఘటనలు 
ఆకృరునకు శీ వ్రనంళావ శారణములయి ఆరోగ్యమును 
పొడుచేనిను సలీము డురాళ్ళకములను ఆవశాశముగా 

(గ్రహంధి, కొలువుకూటమునందలి నర్జారులు కొందరు 

అక్ళరు మరణానంతరము నలీము కుమారు డగు 

ఖుమాను వీంవోనన మెక్కి._౦వ కుట్రలు వన్ను చుండిరి 

ఇిట్టీ విషాద నంభుటనలి మధ్య, వుశ్రవత్సలుడగు అకృరు 

సలీమునే తన యనంతరము చ్మృశనర్తిగా (ప్రకటించి 

క్రీ ళ 1805 ఆగోజరు 17 వ శారీఖుర మరణింలెను 

అకృరు ఆజానువానలవు ద్రశ్యణువునను రాజరీవితో 

నిండిన వీగ్రవా మాకనిది శార్యసావానములం ఛాకడు 

అనమానుడు కరణాగకుడయినచో గర్భళకువు మైనము 

ఈతంచు దయాన్వరూవుడు ళవట మెరుగని గంభీరన్యకా 

వముగలవాడు విధ్యావిహినుడయినను ఉక్తను నింస్టార 

మును బొండివవాడు (ప్రతాజేనుమే ఇకనీ వరిపాలనకు 

అళయము ఇతనినలె |వేజాఖీమానిమును వడసిన మహా 

మృదీయ చక్రవర్తి మరియొకడు లేడు అవాంగీరు 
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అభిలేళ్వర వాదము 

చెప్పినట్టు “ఆకృరు మాననమా| క్షుడు శాడు ఆకని (ప్రతి 

చర్యలోను భగవంతుని అంకము |పక్యకనుగుళుండెను ** 

నిఎక్ ఎలొ హాదా 

అఖిలేక్వర నాదము అభిరేశ్వరవాదనున నేమి. 
అఖికేశ్వర చాడమను పదము యొక్క నీర్వరనము 

మిక్కిలి నందిగ్ధముగ నున్నటి ఆ వదమును ఖిన్నఖిన్న 

రచయితలు వివిధ రీతులలో (ప్రయోగించిరి 'నాటిలో 

చెప్కలు వృష్టముగ లేవు కాని విజ్ఞానళోళములకు, 

నిఘంటువులకు అవదనిర్వచన విషయమున అభేదత 

శనిపించుచున్నడి అఖిలేశ్వర'బాదము అనునది ఒక నీద్ధాం 

శము ఆందు చేవునకును, విశ్వమునకును అభేదళ నిరూ 

పంనబడును 

అందుగూడ న్వల్చ శేదమున్నది దీనికి కారణము రెండు 

భిన్నములయిన వతముల ఉనికియే ఒకపతమువారు 

“చేవుడన్నను ప్రకృతి యన్నను ఒకే దేవుడే కర్త 

చేవుడే ఉపాదానము ఆశడే కులాలుడు ఆశడే మృత్తు" 

అందురు ఇదియే (క్రమమైన అఖిలేశ్వరబాదను రెండవ 

పతమునకు చెందిననారు ఈ విషయమును విశ్వపంతురు 

శాని వారు భగవంతుడు శేనంము (వష అని కాని, 

(వ్రష్టయు నృష్టియు గూడ అని కాని లేవులిగూర్చి తమ 

అళయమునుకెలువుటకు నిరా కరింతురు *వ్రళ్ళతి వినమయళ 

మయిన యళార్థజ్ఞానమే కగవడ్విషయక మయిన య శార్థ 

ము" అను విమయనున మాత్రము. బీరు అఖలేళ్వళ 

చాదులకో సకీళనింకురు ఇంకో వీరెట్లు చాదింతురు 

తక్షవేళ చేవుడు (వష్టయు, ృష్టీయువై యేన్న చో, 

(వకృితియందలి థిన్నభిన్న దృళ్యములు వ్రశికావ ఆధార 

మగు భగవంతునియుక్క. ఆవిర్భావము లేయ్రైయున్నచో, 
|ప్రకృతియండలి ఖిన్నభిన్న పొందర్యముల యొక్కయు, 

అందలి అపూర్యవ ప్తువుల యొక్కయు దృఢమైన పరిశ 

యమే భగవంతుని యొక్క నంవూర్షళా వైవిధ్యము 

యొక్క వూర్ణమయిన పరిచయము అనునర్థము సిద్ధించు 

శున్నడి ఆట్టుగాక దేవుడు శేనలము నృష్టిళ త్తయే 

య్రైయుండి, [వళ్ళి అశని చేశిపనియే మమ్రైయన్న యెడల, 

ఆకవి కృక్యములను, భ క్రిపూర్వకముగ మీమాంన 

యునర్చుటమే ఆకనిని గూర్చి జ్ఞానమును, కీని సంసా 

రించుటకు అనన్యమాళ్గము 1 



అఖిలేశ్వర వాదము 

ఇట్లు రెండు పతములవారిచే నిరూపీంపబడిన ఆభిలే 

శ్వర నీద్ధాంతము యొక్క ప్రాళమీశావస్థ యందైనను 

చృుగ్మయములు, శిలామయములు చిక్రమయములు 

సొంవ్రదాయికములు నగు విగ్రవాముల యొక్క ఆళాధ 

నకు కావు ఆఖించియుండలేదు అఖిలేశ్వర బాదు లిట్లు 

వాదింతురు “చేవుడు తన్ కృత్యముల ఛ్వారమున చే 

ప్వాత్ళమ ఆవిమ్కంరించుకొనెను కగనంతుని కృత్యము 

అను శెలిసికొనుటచేశనే మారవునప భగనంతుని గూర్చి 

జ్ఞానము లభించును "' ఢీనిని వట్టి అభిలేళ్వర పిచ్భాంతము 

నందు భగవంతుని సాశారునిగ నిరూపించుట గాని, 

(ప్రకృతి యందలి నస్తువుళందు వై తన్యము బారోపించుట 

గాని జరిగియుండలేదని తెలియును ఇదియే ఈ సీర్ధాం 

తము నందలి |ప్రజ్యేకత 

'జేన వివమయళమయిన ఇట్టి భావన, మనువ్యక్వారో 

వము నొళ వై వునను, అనాత్మ వాదమును మరియొక 

వైవునను నికాళరించుచున్నడి * చేవుడు ౪ క్తివిశిష్టుడు, 

శాళ్వళుడు, అనంతుడు |తక్ళతి యందలి ప్రకిరూవము 

యొక్కయు, నంఘటన యొక్కయు చ్వార మున 

ఆతడు ప్వాక్ళను (ప్రకటించుకొనును భగవంకుడు నళ్య 

వళార్థము కంచు భిన్నుడు అళ్ళ్మకు శరీరమునకు గల 

సంబంధము వంటిదే శగవంకునకును (దవ్యమునకును 

గం సంబంధము ఒక స్కుపనిద్ధ క క్త ప్రజ్ఞాడు వచించినట్లు 

చువోననము[దము (ప్రకృత మునకు శార్మాణము 

సముద్రము ఆనంకము, శాశ్వతము అట్టిదాని యందు 

సంఖ్యాతీళములయిన రూప ఖీదములతో "వెక్కు. బుద్భుడ 

ములు, ఛిన్న తరంగములు, గొవ్చ తరంగములు పుట్టును 

అని ఆంకే శాసించి అండే లయించి, డాని రూనముకే 

పొందుచున్నవి ఆ బుద్భుచారులన్నియు జలము కంక 

భిన్నమయినవి కావు ఎప్పుడును జలరూఫమున నుండు 

నవే ౪రీరము యొక్క ఆకృతులు నశ్యములు ఆక 

శాశ్వతమైనది అది వకయు, అర్వితీయము, పార్వశాళి 

కము ' ఆని ఈ ఏీన్ధాంతము కావున అఖిలేశ్వర వాదము 

శైషోమునుగాళ అధ్ర్యైకను'ే |ప్రశిపొదించుచున్న ది 

అఖిలేశ్యర వాదము యొక్క సంగ్రహ చర్నిక్ర = మఠ 

చరిత మెంత పుళాశనమైనదో, అఖిలేశ్యర నారముకూడ 

ఆంత |[పొశీనమయినరి అన్నీ యుగముఆందును ఆఖిలే 

క 

శ్వర చాదమునందు అఖభిరుచిగలనా రుండిరి అది వ్రవంచ 

మున (ప్రొచీనతములయిన వాగరకులలో వ్యాప్తి నొం 

చను అన్ని దేశములలో, అన్ని శాలములలో అది ఆదర 

మును గాంచెను (ప్రొకృళ్చిమ దేశములలో అందరికి దీని 
యంకు అభిముఖ్య “మేర్చజెను హిందువులి ఆభిలేశ్వర 

చాదమును వేదములు, ఉపనిషత్తులు, భగవద్గీత బోధిం 

శెను (గ్రీకు అఖిలేశ్యర చాదమును |ప్రజోధించినభారు 

ఐయోనియన్స్, ఈలియాటిక్సు, అర్వాచీవమయిన ప్లేటో 

మతమును అనుపరించినవారు మధ్య యుగములలో 

కేవాలియాధికారుల యొక్క నిర్భంధ వర్య వేడణము 

శారణముగ మత మీమాంసకు అవశాళము లేదయ్య 

జానుస్కోటను ఎంతెన అను వేచాంశి యొక్కడే మత 

మీమాంనకు డుండెను ఆతడు (ప్రాచీన, అర్వాచీనము 

లయిన అఖిలేగ్వర 'బాదముల మధ్య ఒక గొలునునలే 

భావింపబడెను వళ్చిమ దేశములలో గయార్లానో[మూనో 

జెనెడిక్టు, న్పినోజూ, ఫిన్లే, పా'గెల్ అనువారు అర్వాచీన 

మయిన అఖిలేళ్వర చాదమునకు |బ్రకినిధులు హిందూ 

చేళమున దిన్యజ్ఞాన సమాజస్థులలో శాజొ రామమోసన 

శాయ్మ కేశవ చం|ద్ర'వేనులు మొదలుకొని స్వామి 

వివేశానంద, రవీంద్రనాభ కాకూరుల వరకు చానికి 

(ప్రతినిధులు వలువురున్నారు 

హిందూ = అభీలేశ్వర వాదము = 'వేదములయందు 

విగ్రహారాధనకు (ప్రనక్షిలేకుండెను హిందూచేళమున 

మూ ర్తిపూజఅనునది మి శ్రీల అనంతరీయమయినళాలమున 

వర్చడిన వ్యవస్థ అది పొమాన్యముగ "వెక్కురు (గ్రహిం 

చిన అవుచేవళాచాదమునకు ఎంకమ్మాత్రము సంబం 

ఢించినది కాదు 'వేదములందు సూర్యుడు, అగ్ని, ఉవన్సు 

మున్నగు దేవతలనుగూర్చి (ప్రార్థవలున్నవనుట సత్యమే 

అయికే ఆ 'దేనఠలలో వయొక్క దేవత (వ్రశ్యేకముగ 

(ప్రార్థింపలడినను, ఆ చేవత, శేషంచిన చేవళల ఆధి కార 

మునకు లోబడినదిగాగాని, ఇళర చేనతలకంచు “గౌరన 

(ప్రక్వత్తులలో న్యూన కాధిక్యములు కలదిగాగాని భానింన 

బడలేదు నువా_క్ష్యవిషయమున (ప్రతి చేవతకు ఇతర 

చేవళలలో సమత కల్పింనబణెను ఆరాధ్య దేవక యొక్క 

జేవళాళ్ళత, ప్రాధాన్యము, వరమాత్శత, మున్నగు 

గుణములను గూర్చి ఆశాధకుని మనమున ఎట్టి[ంకకును 



శావే లేపండిను బవుదేనళాత్వ భావనచే మన వునన్ఫు 

నందు జనింపడగిన పరిచ్ళిన్న శాబుద్ధి, ఆరాధ్యచేవళా విష 

యమున భక్తుని మనమున పొడమలేదు ఇది బహు దేవకా 

వాద మనుకొనబడినది గాని, బహుజను లనుకొనునట్టి 

వీకేశ్యరవారముశాని కాదు ఒక్కడును, అగ్వికీయుడు 

నగు వరమాత్శయొక్క న్యరూనమే నర్యచేవళాగణనము 

ఆ పరమాత్మ ఒక్కడే థిన్నథిన్నములయిన ఆళ్ళకులతో 

కనిపించును 'చేవశలు, నునుజులు, |వ్రకృశిళృత్యములు, 

ఈ సర్వమును ఒక్కడు, నర్వవ్యావీ, సత్య స్వరూపుడు 

నగు వరమాళ్శయొక్క తణిళ (ప్రతిభానమై యున్నది 

అను ళ్గునమే బారిదూ = అఖిలేశ్వరవాద వృాదయము 

వేదముఠందలి హిందువు (వ్రజ్ఞావంవ్క్భృతి విశేషము 

నే&ించు పమస్యలలో వ్యావృతుడ్రై యుండెను అవి 

సక్యన్వరూవము 'నెరుంగు శక్తి నొవంగజాలియంలెను 

మోతముల్లరు మడిలినట్లు ఆతడు (హిందువు) ఈ 

(ప్రపంచ సమస్యా పరిష్కార విషయమున నుగ్నుడై 

యుండెను ఆద్యమానవునందునలె అకనియందును 

వాంఛలు లోసములు కన్నును అనోరమును, ధన 

మును అఢిపత్యమును, "వెద్దకుటుంకమును, దీర్ధాయువును 

శన దైనందిన (ప్రార్థనలలో ఆత డగ్థిందెను విశ్వమునగల 

నర్యభూత ములకు అతడు వామకరణమొనళ్చెను వాటిని 

(ప్రార్థించెను, స్తుతించెను, వూజించేను, తన వృాదయాంతళ 

మందు ఐకళక్సిని ఆకడు గుర్తించిను ఆ శక్తి తనయం 

రుండి (ప్రార్థనను లోథధించినట్లు, ఆ ప్రార్థనల 'చాలకించి 
నట్లు, తన వరినరముల నున్న వారికి తోడ్పడీనట్లు ఆతని! 

గోచరించెను 

దీనినే అతడు “జన్మము? అనెను అ వైయక్తిక 

నయిన ఈ "బ్రవ్మాము కూడ శాల్మకమమున ఒక 

చిత్రము దిన్యమునై న వన్తువుగా మాలను తుదకది 

శేటికిని పూజింపబడుచున్న [తిమూర్తులలో నొకడుగా 

శేర్చడెను న వాళని నృదయమునందలి భావనకు 

నీజమైన"వీరు లేకుండెను అవక్యమును, సర్వదేవకలకు, 

నర్వలోకమునకు, నర్వమునకు ఆధారభూతమునయిన 

శ క్రివిశేషమొకటి వాచ్యముగాళ, భావిశమై అకని 

మనమువెదుట న్లనఘానమై గోచరించెను తుద కాతడు 

శాలిని “అతు యవెను ఆదియందు, అళ్శళన్షమునకు 

అఖిలేశ్వర వాదము 

(ప్రాణము, లేళ, చై శక్యము అను నర్థము లుండెను 

ఆ ¥జ్ఞము పిదప 'ఆత్మ' యను అర్థముననే స్థిరనశెను 

భిన్న భిన్న చేవతలను గూర్చి, జౌ వవున్యముగ, సర్వత 

ప్రార్థనలు జరుగుచున్నంకలో, చాలి న్వల్పనంఖ్యగల 

చేళములందలి జనులుమా శ్రమే, సర్వవ్యాపి, విశ్వాళ్ళుడు 

నగు చేవుడొక్క జే కలడను విషయమును నోక్కి నశ్కా 
ఉింపగల్లిరి యథార్థముగ దేవుడొక్కడే ఆకే సర్వాత్మ, 

ఆతడే వరనూళ్ళ, ఈ విశ్వ మాతనీకృతి ఇతర కేవతలు 

'చేరువేరు చానుములశే వ్యవ వారింవలడుదురుగాళ ! విశ్వ 

మును మనుజులను, 'దేవతలనుగూడ వ్యాపించి"వరమాళ్ళ 

ఒక్కడే ఉన్నాడు ' అనుసత్యము విస్టృతము శాదగదు 

(వావ్మాణనుల శాలమున యాగాది శర్మ క్లాన 

ముల వలన మతము (క్రమముగా సన్నగిళ్లెను అందుచేత 

శుద్ధమును, అధ్యాత్మిక యును, వైదికము నగు ఈశ్వర 

విషయక మయిన భానము నంగలి ఉన్నతికి భంగము 

శాటీల్లైను పురోహిళ వర్గము యొక్క అధికారము, 

నీచ ప్రమాణమునకును రుర్వినీకికని చారితీపెను 

ఈ పరిస్థితులు వొద్ధ ధర్మము, సొంఖ్యము మున్నగు 

హొందూ నుళమునందలి నంస్కా.రాక్టక దర్శవములకు 

నూర్గదర్శకము అయ్యను ఇవి పురోహిత నగ్గము వైని, 

భగవద్విమయక ఇాననవేని, నవాబు చేనిను అయికే 

ఈ దర్శనములు పూర్వోక్త విధమున అఖిలేశ్వరవారచు 

నందలి "రెండన వశమునకు చెందినవై యున్నవి 

ఉపనిషత్తుళ యందుగూడ అఖలేళ్వరవాగ తాళ్ళ 

ర్యము క అడ ఒళ పాశ్చాత్య వేదాంతి దాని నిట్లు 

సంగ్రహించెను “ జగత్తునకు థగవంకుడు నర్వళ్ల 

శాయుతము, సర్వశక్తి విశిష్టము వైన కారణము, 

ఇచ్చా నూ[శ్రమున అశడు సృష్టియొనర్చును ఆతడు 

విశ్వమునకు నముర్థ కారణము, ఉపాచాన శారణము 

ఉథయమువై యున్నాడు అతడు వష్టః సృష్టి, నిర్మాత, 

నిర్మితి, కీర్త, కృత్యము (ప్రళయశాలమున నర్వము 

అకనియంజే లీనమగును ఫరమాళ్ళ ఒక్కడు, అర్వి 

తీయుడు, ఆభిండుడు, నిరవయవుడు, అనంతుడు, వాలా 

మగోచరుడు ఆకడు సర్వజీవులకు, ఉ త్తత్చ క్రిక, వి'చేకము 

వకు, బుద్ధికి నుఖమునకు అధీళుడు అళనిరుండి పుట్టిన 

వ్యక్తి గతబీవులు [వ్రజ్వలించు నగ్నినుండి జనించిన అనం 



అఖీలేళ్వర నాదము 

భ్యాకము అయిన ఆగ్నికణములవంటి వారు జీవులు 

శగవంకుని అంశములు అందుచే వారు ఆతనియండే 

జనించి, ఆశని'నే చేరుదురు జీవాత్మ శరీరమును, దాని 

అనయవములను వియమించును అతనికి ఉత్పత్తి నొక 

ములు లేవు జీవాత్మ దివ్య వస్తువు (వర ఇహ్మాము) 

యొక్క అంశము ఆందుచేశ ఆశడు అనంతుడు, 

అనురుడు, (పా , చేతనుడు, వా న్తవికుడు చేహోంతర 

[పో్తీకి లోనగుచు, జీవుడు, లోళాంతర |ఫవిష్ణుడయి, 

అచ్చట ళనయొక్క నుళ్ళశ దుష్మృతముల ఫలము 

లిను అనుభవించును 

శిడను ఆనుథవించు నిమిత్తమై పాపులు వేరు వేరు 

లోకముల శేగుడురు ముళ్ళక వంతులు చంద్రళోకము 

నకు అరుగురురు అరిగి, అచట నిజ నుక్ళృకఫలను 

ననుళవింతురు వుణ్యము ఉణింపగా, వారు మర్త్యలోక 

మున ని8 కర్మామగుణము లయిన జేవాముల నొంది, 

విధివళమున (ప్రవ్రర్తింతురు జ్ఞాననంకులు (ప్రాపంచిక 

ఇంధములనుండి ముక్తులయి, ఉన్నతతర మయిన (బ్రహ్మా 

లోకమున |ప్రచేశింతురు , జ్ఞాన పరివూర్ణు లగు జీవులు 

వెంటనే బ్రహ్మైక్యము నొందుదురు 

శ్రీల ఆభిలేశ్వర వాదము హిందువుల వేదాంతము 

నందువలె (గ్రీకుల చేదాంతమునందు కూడ అఖిలేళ్వర 
చాడ సూచనలు సెక్కు. లుండెను ఖేల్చు, గ్రిప్ చేదాం 

తులలో ఆద్యుడు అతడు సర్వవమ్తువులకు మూలము 

ఉదక మని నిరూపించెను ఆత డిట్లు వాదించేను, 

“మనుజుడు (ప్రథమ సృష్టి యనుట పొసగదు ఎందుచేత 

నన అఆకడు తనళం'ళు ముందు ఫట్టిన నీటిపై ఆధార 

పడెను డేవకల సృష్టీటాడ మొదటిడి అనుటకు వీలుకేరు 

చేనతలుహాడ మనుజులనలె వీటి అవసరము కలవారే 

చారు ఆకనములో నినసీంతురని భావించ జడుచున్నది 

అఆకనమునుండియే చాన పడును నీరు లేనియెడల (పాణీ 

వర్గము నశించును నీరులేక ఏ నస్తువు పుట్టియుండదు 
అందుచేత నీరే అన్ని వస్తువులలో మొదటి వృష్టి * 

'భేబ్బు వుట్టి తరువాత, ముప్పది సంవక్సరములకు, 
థీ ఫూ 610 [ప్రాంతమున జన్మించినవాడు అవాగ్జి 

మాండరు అతడు భూమియే ఆద్యనృష్టి యని నిరూపించి 

నట్టు (వనిద్ధికలడు అతడు భూగోళళా క్రజ్ఞడు అళడు 

భూగోళళ్యాశ్ర) సాధవములను కనివెట్టిట్లు ఆ శాస్త్ర 

విషయమున తన (ప్రజ్ఞను వినియోగించినట్లు తెలియు 

చున్నది వీదవ చెప్పదగినవాడు ఎనాగ్జిమీనసు ఆతడు 

'ఖేల్సు పుట్టినపీదవ, నూరు సంవత్సరములకు ఇన్మించెను 

ఇయోనియను వేదాంతులలో అతడు శృకీయ స్థానమును 

ఆ(కమించెను ఆతడు పూర్వులగు వేడాంకు లొనర్చివ 

సీరాంకములతో ళృ ప్తీనొండడయ్యె “వాయువు ఆద్య 

క తము జలము, భూమి, గుణమునందు పరిమితములు 

వాతావరణము వర్వ[త వ్యాపించునది చానిక దేవునితో 

కాదాక్మ్య్యము కలదు అని ఆతని సిద్ధాంతము పీరా 

క్లీటను అను వేదాంతి అగ్నిని వ్రథను తత్త్వముగా నీరూ 

సించెను అతడు క్రీపూ 8 వ శళాల్టివాడు “ఆగ్ని 

నర్వముగాను, నర్వము ఆగ్నిగాను మార్చుటకుళళ్యము '" 

అనునది ఆశని సిద్ధాంతము గా వై సీరాంతము 

లన్నియు సృష్టి కెల్లి యూలకీజము |పక్ళతి యను విషయ 

మున నై ళమళ్యము కలిగియున్న వి అనగా నివన్నియు 

అనాళ్ళవాదమును (ప్రజిపొదించునవే వై భాగరను, ఈ 

లియాటిక్సు అను వేదాంతులు అనంకరీయులు వారిరు 

వువ అయోనియను వేదాంతమును పెంఫొందించిరి 

వై శాగరను విశ్వ్వైక్యమును న్పష్టముగ దర్శించెను 
*వళమునుండి సర్వము పుట్టుచున్నడి దేవుడు సర్వ 

వ్వాపీ సర్వ (వేరకుడయ్యు, అతడొక్కడే సర్వావస్థలు 

గళితములు కాగా, పరమాక్ముడొళ్కడే అద్విశీయుడును, 

సంపూర్ణుడు వై శేషించుచున్నాడు ? అని అతడు 

ఇాదించిను హిందూ 'ేచాంతుల వేచాంశమునందలి 

అత్యంతనిర్గుణశ ఆధ్యాత్టికశ, అను నంళములను ఈ 

లియాటిప్పు అంగీకరించెను పిదప చేర్కొనదగినవారు 

అర్వాచీనమయిన నేటో నుతనునకుశెందిన గూఢ త్వ 

దష్టలు శదనంఠరియులు అ'శేలియను నూఫీనుతస్థులు 

వాదు కగనడై కాగ్యమును సర్వజనులకు |ప్రీళి పాత్రము 

శావించిరి వారు దూరస్థుడగు నీళ్వరుని భజింవరు 

ఈశ్వరుడు వారి వృాడయమునం దుండవలయును 

“అత్యున్న క నక్యములను స్యాధ్యాయమువలన అందు 

కొనజాలము అనంద పొళరవళ్యమునందలి అక్మపరివ ర్ల 

నమురేశనే వాటిని పొందగలుగుదుము ” ఆని చారు 

వక్కాణీంచిరి 



అర్వాలీనముయిన అఖిలేశ్వరవారము దీనికి అనుయా 

యులు "వెక్కురు గలరు డీనిని వ్రళాళింవ జేసిన (ప్రముఖు 

లలో 'నెర్విటను (మోనో, వానిని (౪21111), స్పీనోజా, 

ఫ్గ్టే హాగెల్.పీర్కొనదగుదురు (బ్రూనో |ప్రకిపాధించిన 

వారములు రెండు వాటిని అభిలేశ్వర బాదము యొక్క 

ముఖ్యలతణములు అనవచ్చును జేవతలు లోనుండి 

వ్యవవారంతురు, బహీఃస్థీతులయి వ్యవనొరింపరు విశ్వము 

వకము అనంతము, అనునలి ఆచాదములు విశ్ర్వైక్య 

మును చింతించుచు (బ్రూనో ఇట్లు వచించెను “కాశ 
మయిన వస్తు వెట్టిదెనను మార్చునొందును నిత్యవస్తువు 

మాత్రము మారునదికాదు అ నన్తువు నీళము, దివ్యము, 

శాతము. వస్తుజాతము విళ్యమునందున్నది, విశ్వము 

వస్తుజాతమున గలడు మనము 'కళ్' అనముదానియందు 

భ్నాము “ళథ్' అనునది నునయందున్నది అందరము 

నరివూర్జఅ దై మున సమాగమము నొందుదుము * 

ఆధునిక వేచాంశులలో స్పీనోజా (ప్రముఖుడు అడు 
అఖిలేశ్వర వాదమునకు [ప్ర క్రగ సరిగణింవబ డెను స్పష్టత 

యందు శర్క'కౌళలమునందు ఆతని వారము ఆర్విక్రీ 

యము “డేవుడుసర్వము శాన యైయుచ్నాడు ఆతనికంశె 

భిన్న మొండు లేదు ఆకవిలో నీ విశ్వము ఇమిడియున్నది 

జీవుడు అనంతుడు (వనంచమునకు అంతముకలదు 
అనంతవన్తువునకును, నళ్యనమ్తువునకును బొత్తుకుదరదు 

నళ్యములిగు వస్తువులు యళార్థముగలేనివే వికార 

రహితమయిన పరార్థముయొక్క భ్యావనముల లేళ 

అకృకులుగా కెలియబడునంతనరకు అవి సత్యములు 

ఆధ్యాక్టిక పరిభాషలో అవి సత్యవస్తువు యొక్క వ్రతి 

దానములు అన్యవస్తువునందున్నడాని శే (ప్రతిరూపమని 

చద, ఆ అన్యవమ్తువుచేతనే చాని న్వరూవము గోచరిం 

చును నర్వము భగవంకునియంచే కలదు భగవంతుని 

యందు శేనిది లేనేలేదు సము|ద్రమునకును, తరంగముల 

కును గల సంబంధము వంటిదే సద్వస్తువునకును, [వతి 

రూపములకునుగల సంబంధము అవి నత్యవన్తువు యొక్క 

భిన్నభిన్నములయిన ఆవిళ్భానములు అ వస్తీవుకం'ప 
నవి అభిన్నములు చానియందే అవి ఇయించును ” అని 

అళడు (వ్రవచింలెను ఇట్లు నర్వమునకు అంతగ్గశనుయిన 

శారణముగా, సర్వసారముగా విశ్వమునందలి సర్వ 

అఖిలేశ్వర నాదము 

వమ్తజాకమువైవి విశేసముగ మానవుని వృాదయము 

చైని వ్రభావముతోగూడిన ఆక్మళ్ణక, సంకల్పము, వజ 

వ్యక్షిశ్వము క౭ివాడుగా భగవంతుడు న్పినోజాకు గోచ 

రించెను శాక్వతమును సర్వగతమునగు కారణమగుటచే 

భగనంకునేకు ఆంగ్లేయములో 'వారురనాచురన్స్' అని 

వ్యవసోరము నృష్టియండు ఆవిష్కృతుడగుటకే అశని! 

“నాచురనాచురట ఆని "పేరు |ప్రక్ళరి అనగా, విశ్వము 

భగవంతుని ముఖ్యపొరము అందుచే నడి అకని శక్తి 

ఇాగా భగవంతుడు, అకనియంధలి (ప్రకృతి, ఆర్యము, 

ఆనౌఫాధికయునగు శారణము (ప్రళ్ళశిశార్యము 

అనేగా అతనీళ క్షి యొక్క కొపాధికమయిన అనిర్భా 

నము భ్రగవంకునికంువ్యతిరి క్షమయినది వీడియులేదు "' 

ఫీక్టే మరియొక అర్వాచీనుడగు అఖిలేశ్వరవారి 
ఆతడు బేవుని విశ్వమును గూర్చి గాఢముగ విమర్శన 

మొనశ్చెను |ప్రతిరూవ భేదమునకు 'వెనుళ నున్న బొడు 

దేవుడే యైనను అళనిని గూర్చి స్వల్పముగావే మనము 
ఇెరిసికొనగల్లుచున్నాము ఆకతనీని రాయిగా, మొక్కగా, 

్రొణిగా లేచా ప్రళ్ళతిక్మూతముగా, నై కిళమాాక్రముగా 

సూత్రమే మనము ెలివికొనుచున్నాము ఇలియన్నియు 

ఆశనీకం'పి భిన్నములు ఆక్ళశియే నత్యవన్తువును నున 

దృష్టి నుండి మరుగువరచుచున్నది ఈ వరిర్భళ్యమూన మే 

ఆనశ్యవమ్లునును చాచుచున్నది మన దృష్టి ఇంక కంటె 

విశేషమును గు_ర్దింపజాలకున్నది" అని ఫిక్టే నచించెను 

అర్వారీనుళయిన హిందూ వేదాంకులళో, రాజూ 

శామమోవానరాయణ మొరలుకొని రవీంద్రా 

శాకూరు వరకు 'వెక్కురు కలరు నువార్షి దే చేంద్రధాగ 

శాకూరు, కేళవచంద్రసేను మొదలగు నుతోపళేశకు 

లుచ్నారు (బ్రవ్మాల్టాన నమాజస్థులలో (ప్రముఖులుకళరు 

వివేశానంరస్వామి యొకడున్నాడు వీరి మఠం వేచాంత 

విషయక ముఅయిన ఆశయములు అఖిలేశ్వరచాదమునకు 

అనుకూలము తై నవి వీరి వేదాంతము వశేశ్వరుని ప్రతి 

పొధించు ఉవనివశ్తత్స సమే ఇది అధ్యాత్మిక గాథ 

శత్త్వను కంటె అభిన్నము 

ఆఖిలేశ్వర నాద సీద్ధాంతములు  “ వత్య నన్తు తొకటి 

కలదు అది సర్వ వ్యాపి సరిదృళ్యమాననుగు సర్వ 

ప్రనంచమున కది మూలతత్త్యము జరీనీకము, అనిది 



అఖిలేశ్వర నాదము 

తము, అ చేద్యము చావ్యా(వ్రళృతి చాని అవిళ్ళావమే "' 

అనునది నంగ్రహాముగ ఆభిలేశ్వరవాదము యొక్క 

ముఖ్య సిడ్జాంశము అఖలేశ్వరవాదము యు కి సీద్ధము 

దీనికి 'స్పెవ్సరు వేచాంత మొక ఉత్త మోచావారణము 

శృన్సరు యొక్క అచేద్య విషయక భక్తియు నిర్గ 

అాళ్ళకమయిన అఖిలేళ్వర వాదమే వేదళాలపు దష్టల 

నుండి ఆధునికులగు త త్త్వజ్ఞురి వరకు భగవంతునియందలి 

విశ్వానము "పెంపొందుచున్నడని నిరూ వీంవ బడినది 

* చేవుడు ఒక్కడు అడ్విశీయుడు, సర్వవ్యాపి, పరిదృళ్య 

మాననుగు విశ్వ మెల్ల అతని కావ్యాన్వరూవము "అనునదే 
అ రృఢవిశ్యాసము బేటికి ప్రకృతిశ్యాస్త్రము దీనిని సరి 

చూచుటటు ఉవ్మక్రమించుచున్నడి “సత్త? పూర్వమందు 

ఉన్నట్టిది ముందు ఆది పరిమాణమునందుకు, తత్త్వ 

మందును మార్పునొందనిరి ఆక్ళశియంచే చానికి మార్చు 

ఘటిల్లును అను విషయమును (వళ్ళతి యొక్క అనళ్వ 

లళ్వము, ళీ యొక్క నంరతణము = అనువాటిని 

గూర్చిన నీస్ధాంకములు నిరూపించుచున్నని ఈ ప్రకటన 

ముల పరిణామమే అఖిలేశ్యర ఛాదముగ డోతును జవి 

ఖో (వస్తువు) ము జేశయే జ్ఞాతమును గూర్చి ఆలోచింప 

కాలనట్లు |ప్రతికావ అధారముగ నంగీకరింనళయే, ప్రతి 

భానబిలను ఆంగీక రింవళాలను వీటిలో 2ళటి, రెండవ 

జాని పూర్యళావనయే మనుజుడు (వ్రతిభాన ఆధార 

న్వరూపను.ను 'జెలిసికొనుళ క్షీ తనకు లేదని యంగీకరించి 

నను, చానియొక్క. నత్తను మాత్రము, తర్క (పావల్య 

మునకు లోనై, అంగీళరింపనలసినవా డగుచున్నాడు 

ఆతడు తన క_శ్యళావమును నవినయముగ అంగికరించు 

టయే అళని నివేకమునకు అడణము (శ్రతిభాహ 

ఆధారము యొక్క రూపములు అనంశములుగా అని 

మతములు అని సంళల్పము మద్ధివై భనము, (కష్ట 

వృష్టి, సత్యము మున్నగునవి ఈ నామములు, నాను 

మాత్రములుగా (చివ్నాములుగా) అంగీక రింపవిడునరకు 
అని యున్నననుకున్నను బాధయుండదు ఈ నామము 

అన్నియు అవిర్వాచ్యమగు నక్య పదార్థము యొక్క 

వ్వరూవ నిరూవణమున అనర్యా ప్రములు ఆను శానము 

ఉత్సుకుల వాదయ కువారమున లఉళమగుచున్నది 

నీ ఇఫ్లంపుటీ అనునాతడు వళాకరును ఇట్లనువదించు 

కున్నాడు “భగవంతుని య థాస్టితినిగూర్చి మన కేమియు 

కలియదని గుర్తించుటయే ఆకని గూర్చి మనకు గలి 

సంపూర్ణ జ్ఞానమగుచున్నడి అతడు ఆవేర్యుడు ఆతనిని 

గూర్చి మనము (పదర్శింపగల వాగై ఏశవము మౌనము 

వహించుటయే ” 
ఇందలి ముఖ్యమైన లోవనులు (102600) wp 

లేశ్వర వాదమున బుద్ధివైధవము మెండు అందలి లితణ 

ములు చిత్రావర్ణకములు ఐనను ఆడి మతస్థాయిని 

ఆందుకోొనలేక పోయినది ఎందుచేళనన అది పౌసము, 

తదుక్స త్తి మున్నగు సమన్యలను వివరించియుండలీదు 

నర్వము చేవుడేయెనచో, లోవములు కూడ దివ్యములే 

యగును ఆపతమున చేవుడు అసంపూర్ణుడగుట గాని 

పొనమనునది లేనేలేకుండుట గాని సంభవించును కాని 

ఇది మన (ప్రత్యశానుళవమునకు విరుద్ధ మైనది 'జేవుడు 

వ్రళి సంధుటనకు(దృళ్యము)ప్రతిభాసం ఆధారమయినచో 

అతడు [ప్రపంచము నందలి పొనముల శెల్ల |ప్రకిఖాన _ 

ఆధారనుగునని ఆంగీళరింసవలని యుండును అట్లంగీకరిం 

తుట ఛా న్తికతను |ప్రకిపాదించుటయే యగును బేకను 

వచిం చినట్లు చేవునిగూర్చి ఆనర్జ్యమయిన అభిప్రాయమును 

ప్రకటించుట కంస, ఊరపండుటయే మేలు ఎందుచేత 
నన ఒకటి అవిశ్వానముగా "రెండవది అవజ్ఞగా పరిగణింప 

బడును ఆభిలేళ్వర వాదమున గల లోన మొక్కటే 

పొవమును గూర్చి వినరణ మిందు లేకుండుటయే 

ఆదోషను ఈ వాదమునకు మఠ గోరనము భేకూర 

కుండుటప గల (ప్రతిబంధళ మిదియే అన్ని నుకములకు 

గల నిక్కమయిన |ప్రతిబంధళ' మిదియే 

ఆభిలేళ్వర వాదము |త్రగతికి సాధనము కాదను 

బాకేనము ఇందలి రెండవ లోనము శారోణములు 

అనంతనస్తువునకును, నళ్యమయిన వన్తువునకును 'కేదా 

భావమే ఇందలి సారాంశమగుట , శమ్మాలమున నళ్య 

వస్తువు అనళ్య వన్తువును 'పెక్కురీతుల పోలియుండుట , 

అందుడేత నళ్య నమ్తుసముచాయము అనంత వస్తువువలె 

పరివూర్ణకీను' చెండవలనివచ్చుట ఇందలి యు కీ ఇది, 

నళ్య వన్తునముచాయము సంపూర్ణ మే మైనచో, పురో 

గకికై, లేచా అదర్భ నంపాదనమున్నక్షై (ప్రయత్నము 

అనవసరమగును వూర్వస్థతియే చాలును శాఖట్టి ఈ 



చాదమున నైతికముగా లేచా ఆధ్యార్మికముగా అభి 

వృద్ధికి అతశాళ మేలేదు 

ఇది మరల వ్యక్తిత్వ నిరననమునకు మార్గదర్శక 

మగును అనంత వన్తువికానము నళ్య వస్తువును కల్చిం 

చుతో, 'నర్వము 'జేవుడే ' అను అఖిలేశ్వర నాదముమ 

బట్టి, నళ్యవస్తువు అనంతనస్తువునకు సమాన మయినచో , 

ఈ రెండింటికిని భేదము శూన్య మగును అక, 'జేవుని 

(వ్రకిచ్ళాయాంళ మగుటనేే సరిచ్ళిన్నాళ్మలకు విశ్వాత్మ 

గుణాథిరోవాణము పాధ్యమా అను విషయమున జౌచా 

సీన్య మేర్పడును భావ నేనన కాస్త్రీయనముగా 

మాశను. అత్మ విశ్వాళ్ళతో స్వీయమైన న్య క్తి త్వమును 

కోల్చోవు నంతగా లీనమగును వూర్వోక్తము అయిన 
శారణములను పుర్కరించుకొని ఈళ్వరబాదులు అన్యుల 

తోపాటు అఖిలేశ్వర చాదమొక వేచాంళనునియు అడి 

తృప్తికరనుగు మతస్థాయిని అందుకొనకాలిక పోయిన 

దనియు భావించుచున్నారు 

థ్రీ శ్రీ చేవ 
అగ్గిపుల్లిలు - గివ్చును శయారుచేసికొనుట మాన 

వుడు శన నిళ్యళీవితముందు ఎరుర్కొనిన తొలి నమన్య 

ఎండుకజ్జల కాపిడిదే అగ్నిని రగుల్కొల్చు పురాశన 
విధానము నేటికిని భారతడేళ (గ్రామములలో గాన 

వచ్చుచున్నది రాతి యుగములోను, కంచు యుగము 

తోను కెండు రాళ్ళను ఇందుకొరశై ఉపయోగించెడి 

శాప వీనిలో నొకటి వై కైట్సు రూవమున ఇను 

మును కలిగియుండును (క్రమేణ, ఈ పద్ధతి ఉక్కు చెకు 

ముకిరాయి నువయోగించు టిండరు బాక్సు (010081 

౨0) విభానముగా నూర్చుడెంచెను *టిండర్ '' పెళ్లై 

నుండి వెలువడు నిప్పు రవ్వలను దూదిై గొని, మాడిన 

బారవైై గాని, గంధళవు పూతగల్లిన వుల్లలవై గాని వట్టి, 

నిప్పు తయారుచేవెడివారు రపాయనిళ సడార్థముల 

వవోయమువే, కయారుచేయజడు అగ్గివుల్లలకడి చాంది 

ఆని ఛన్చరచ్చును 

1678 లో 'వోంజర్లు' నిచానియగు బ్రాండు! అను 

ఛాన్యరమును ళనుగొనినవ్చటి నుండియు, 

ఛాని మనయోగించీ కృక్రిమముగా నీవు తయారు 

చేయుటకై చేయబడిన |వ్రయత్నములన్నియు వ్యర్థ 

అగ్గివర్లణ 
మారెను ఈలోగా “కెర్టెలాట్' అను శాస్త్రజ్ఞుడు 

దవ్యానదార్థములను గాఢార్థుముల నమతమున వారితో 

ములకో ఆమ్లజనీకరణము చేయుట కనుగొనెను ఈ 

వద్ధకి వారిచాన్లుపు ఆగ్గివు న్లిలిను (Exmoarnated Matches) 

తయారుచేయుటకు చారిశీపెను దీని (వ్రళారము గంధ 

కము, పొటాషీయ హాకిశము చక్కెర బుక రంగు 

పదార్థములు కలివ్ తయారుచేంన ముద్దను సన్నని పుల్లల 

కొనలకు పట్టించీ ఆ కొనలను గాఢగంధకి శాన్గుములో 

ముంచినచో వుల్లలు మండెడివి కాని ఎల్లప్పుడును గాఢ 

గంధకి శాళ్లుము నొక సీసాలో శీసికొనిపోవంనీ వచ్చు 

టనే ఈ సద్ధకి చాల అపౌకర్యమనిపించెను 1809 లో 

"పారిస్" నగరవాసీయైన 'డెరిపాఫ్'నకు భాన్వరము 

నువయొ+గించి కృ్కశ్రిమముగా నివృును కల్పించు లిధా 

నమునశై "వేచింటు (P2610) కయబ డెను 

1887 వ సంవళ్స్ళరములో 'శాపీడి' అగ్గిపుల్లిలో ను 

ఇంగ్లాండు దేశీయుడగు కాన్ చాకరు మొడటిఫొరి జయ 
|ప్రదముగా శయారుళేవిను ఈ వుళ్ణిల కొనలు అంటి 

మొనిగంధకిరము పొటాసియ హారితము, శుమ్మఐం॥ 

కల్లినముడ్దణే పూయజడినఏ ఈ కొనలను గొజుపొడుము 

కలిగిన గరుకు శాగితముసై శాచినప్పుడు మంట 

కలుగును 

శాన్వరము నువయోగించి తృప్తికరమైన కావిడి 

అగ్గివుల్లిలను 1881 లో తొలిపారిగా (ఫ్రాన్సు బేశీ యు 

డైన 'ఛార్లన్నొరియా' ఆను నతడు శయారు చేసెను 

అతడు పొటాషియం పారితమును అన్హుజనీకరణ సాధన 

ముగా నువమోగించుటజే, మందులోని! శానలనీన 

వచ్చఖొన్వరము నూటికి 50% నుండి 5ణ వరకు తగ్గి 

పోయెను శాని ఇంతవరకు కాస్వరము నుపయోగించి 

చేయబడిన అగ్గిపుల్లి అన్నింటిలోను, నళ్ళభాన్వరము 

వాడుటచే శార్చికులప 'ఫాసీకా' (P108౪ )2%) అను 

|వ్రమొద మైన 'జొడజాడ్యము సంభవించు చుంజెను 

1864 లో 'లెమాయిన్! కనుగొలిన 'భొన్వరతిగంధ 

శదమూ ను వచ్చథాన్వళము (Sesanisulphide of Phos 

pho) నకు బదులుగా నునయోగించి, [ఫ్రాన్సు దేళ 
ములో '"ఇవీన్' మరియు 'కనాన్' అను చారలు 

1896 లో మొదటిసారి, అగ్గీపుల్లి ల మందును తయారు 



అగ్గినక్లిణ 
జేసకి 80 న శళాట్టి ప్రారంభ మునకు (ప్రపంచనుంతటను 

ఆగ్గివుళ్లఅమందు చేయుటకై ఖాన్వర।క్రిగంధకీదము 

చాడుకళోనికి వచ్చెను 

అగ్గిపుల్ల లలో, ఇష్టమునచ్చివచోట గియతగినవి 

(etrice-anywherd), "స్ట మీర గీయతగినవి (1055 02 

boxor safety) అనునవి రెండు ముఖ్య మైనరకములు 

వీటిలో మొదటిరకపు వుల్లిలిను, వ (వ్రదేళముమీద గీచి 

వన్సటికి మంట బయలుజేరును “రెండవరకవు 'కేమ' అగ్గి 

పుళ్ణలిను పీడను రేశియుడై న 'జాకాళోపింగ్! 1866 లో 

తయొరుబేవెను ఇవి ్రత్యేకతంములనై గీచినవ్పుడు 

మా్రమే నుండును శోవున వీటని మరశిశముగ నుప 

యోగింపనచ్చును పు ్తకరూపమునేనుండు "చెన్టైలలో 

కొరుకు మురియొకరకపు పుల్లలు కూడ "జేనుళ ర మైనవి 

ఇవిగాక 'మైనవు అగ్గిపుల్లలు" “30డుకొనలి జగ్గివుల్లిలు' 

రంగువుల్లలు, ప్యూక్కి గాలిలో మండునవి (“2806 

“Wind flame) మొదలగు వివిధరక ములు గలన్స ఇవి 

ప్రశ్యేశావసరములకు ఛాడదిడును 

అగ్గిపుల్లిలను తయాళుశీయుటకు కానలనీన ముడిపచా 

ర్థులు శ, రసాయనిక వచార్థములు, కిగురునచార్థ 

ములు, వైన చుట్టు శాగితమునట్టీలు మొదలగునలి పుల్ల 

లను శయారుకేయుట కువయోగించు. ముడివడార్థము 

లలో కజ్జ ముఖ్యమైనది అగ్గిపుల్ల అనాణ్యము బాలివరకు 

నిస ఆఢారవడియుండును ఈ కట్ట మెత్తగను, చదును 

గమ్మ శుశ్రముగను, నగుళ్ళు, కొడిషలు లేకుండగను 

ఉండవలెను అగ్గిపుల్ల లను శయారుచేయుటకు ఇాలరళ 

ముల కలకల నువయోగించెదరు 'అ'న్ఫెక్,” *పోష్టార్ " 

“ఐర్న్, మున్నగు రకములను పొళ్ళాళ్యలేశములలో 

శరచు వాడుతున్నారు కారక దేశములో, (స్రనక్లాంగి 

ఫోలియా) (1901 1000038) *పై వస్ ఎకాజఇ? (Pus 
ఇక), “విల్లో (౧0౦%). 'పావ్యులన్ విలియాటా 
(Populus ౨86) అడవిమామిడీ, మునీ మోదుగ, "వెద్ద 

మాను, ఆడలిగుమ్మడి, గుగ్గిలము, బూరుగ మున్నగు 

వృతనులి కలసలను ఈ గరిక్రమలో భాడుచున్నారు 

అగ్గిపుల్ల మందు శయాపశేయట పవయోగించు 

రప్రాయనిక వదార్థముకలో పొటాసియ నారితము, 

ఫొటానియ ర్వి(క్రోమితము గంధకము, మాంగనద్వీఆమ్లు 

జనిదము, శాల్లియగంధకితము, ఫె ర్రిక్ ఆక్సైడ్, జేరియం 
గంధకితము మున్ని గునవి ముఖ్యమైనవి అగ్గిచెమై ప్రక్కల 

నువయోగించు *రానిడి మందులో, ఎజ్జశాన్వరము, 

ఇొన్వర |త్రిగంధకిరము, అంటిమొని గంధకిదము, మడ్డ 

మున్నగుభాటిని వాడెదరు బంక, 'జలెటిన్,” తున్ము 

జిగురు శేనీన్ (2880) సిండివణార్థము మున్నగువాటి 

నుండి జిగురు వచార్థములను తయారుచేసే చుందులలో 

వాడెదరు (కొవ్వొత్తుల మైనము, అమ్మోనియా ఛాన్వ 

ము, గాజపొడి మున్నగు ఇతర పదార్థములను కూడ 

అగ్గిపుల్లల పరిశ్రమలో వాడెదరు 

అగ్గి వుల్లి లను శయారుదేయవద్ధతి చాలాళాలమునుండి 

వృద్ధిచెందుచు అక్యుచ్చదళకు నచ్చినది పురాశన సర్ధకులి 

కును నవీన పద్ధతులకును గల భేదము, ఉపయోగించెడు 

న్వయం చాలిక యంశ్రములయందును, (వీమార రహీత 

లేక ఉనునుగు అగ్గిపుల్ల లకు శావలనిన మందుసామ(గ్రుల 

యందును, సరియైన మంటను ౪ గ్లించు అతణనుల 

యందును, ముడీవచార్థముల చాణ్యమునందును గలరు 

శాని సరి[క్రమయందలిమూో లనూ త్రములబో మార్పులేదు 

“జను మగు ఆగివుల్లలను తయారు దేయు మాతనవద్ధతి 

మాత్మముగ ఈ దిగున నర్జింపజిడినధి 

అడవులనుండి తేబడిన దూలనులను సుమారు రెండడు 

గుల పొడవుగల న్తంభాకారపు ముక్కలుగా కోయు 

రురు వాటీనై కెరడు యం(శ్రననోయనుగే తీనివేయ 

అడును తరువాత ఈ ముక్కలను కడిగి నీటిలో ఉడళ 

కెట్టుటయో, ఆపిరిలో 'వేడిచేయుట యో జరుగును 

ముక్కలు మె్తబడిన తరువాత వాటిని చీలికలుచేయు 

యం(త్రములనద్డలో, వైన వూతవూయు యంత్రముల 

రగ్గరకో పంవుదురు ఇక్కడ ఈ ముక్కలనుండి, జాగ 

శగొా నమర్చబడిన కత్తితో, ఒ'కే మందరుగల పొరను 

విడకియుడురు ఈ పొర ఒక పొడ వై నశేకునలె నచ్చును 

కీని వెడల్పు నృంభొ కారవు ముళ్ళల పొడవునప ననూ 

నము దీని మందము అగ్గి వె ప్టెలకొరకు శ అంగుళము, 

వుల్లిలకొరకు చ అంగుళచు ఉండును ఈ రేకులను డొంత 

రకలుగా లేపి 'వెప్టెలకు పనికివచ్చునట్లు ముక్కులుగను, 

వుళ్లిలుగను కోవిదరు. వీటిని మందులను నట్టించుట నై 
శేశ్వేరు విభాగములు దంఛిదట 



పుల్లలను తయారుచేయు విభాగములో, కజ్ఞవుల్లఅను 

ముందుగా వేడియైన * మోనో అమ్మోనియం ' భాస 

రిశము (ధ్రాశణములో వానశెట్టి ఎండజెస్టైదరు ఇది 

వుల్లలను ఆంటించినతర్వాత మంట ఆరిపోయిన వెంటే 

వూర్మిగా నిష్బ ఆరిపోవుట త్రై ఆవనరము పూతపూవీ 

యెండిన పుల్లలను ఒక యంత్రములో మెరుగు పెట్టి 

మరియొక యంత్రములో నమర్చఖడిన వశ్లాములలో 

వరుసలుగా 'పేర్చెదరు తరువాత ఈ వళ్లెములు అగ్గివుల్ల 

లను తయారుచేయు స్వయంజాలకయం త్రముల వద్దకు 

తీసీకొనీపోబడును ఈ యంత్రములు నీంచ్లైక్సు, ఆటో 

మాట్, ఆదర్శ (“తింది *Autqmat', “1deal’) 

మొదలగు "వేర్లతో వీలునవడుచున్నవి ఇవి వేరు వేరు 

యంత్ర నిర్శాశలచే తయారు శేయబడినవి ఈ యం 

ములు వనియంతయు స్వ్యయముగానే మనుష్య నవి 

యము లేకుండా చేయగలవు అగకుండా విద్యుచ్ళక్తి 

నవోయముణే పనిచేయును. మొరట, వశ్లిములలోనున్న 

వుల్లలు, ఓక వట్టావైనుండు సన్నని రం[ధ్రములలో నిలు 

వుగా వరునలిలో అనుర్చబడును ఈ పట్టా, చేడిశేయబడిన 

లోవావు నట్టిమీడ కొంతరూరయి. | ప్రయాణము చేయును 

ఈ స్రక్రియనలన, వట్టామై అమర్చలడీన పుల్లలు వేడి 

యుక్కును తరువాత ఈ పట్టా 880° ఫా ఉష్ణో 
[గళ వద్ద నుంచబడిన మైనమునై పోవును అప్పుడు 
వుల్లల కొనలికు + వెం! మీ॥ పొడుగున మైనవు పూత 

వూయబడును అదనముగా ఆంటిశే మైన్గమును కరగించి 

శీసిచేయుటశై పుల్లలను తిరిగి ఒక వేడిపట్టావై సంపు 

రురు తరువాత పుల్లలు చల్లార్చబడును విమ్మట వళ్ల 

అతో నున్న వట్టాను, తిరుగుతున్న ఒక పొత్రమునై 

వంపెదరు ఈ పొక్రఘు అగ్గిపుల్ల ముందుంచిన ఒకో 

తొమైలో శిరుగుచుండును శావున వట్ట పొశ్రమునసై 

పోయినప్పుడు ్రకి పుల్ల కొనకును కొంచెము మందు 

పట్టించ నిడురు పుర్ణిల చివర మందును ఎండబెట్టి చల్లా 

శృదరు అంతట కయాన్రేన వుల్లలను చేష్టైల పొడుగు 

ఆలో యంత్ర నవోయమున నిం'పెదరు ఇక్కొక "నెమ్టైలో 

మమారు 50 పుల్లల చొన్నున సమానముగా నింపలిడును 

బొరుగులను యంత్ర సపాయమున "వెస్టైలలోనికి అతి 

కింశేదరు 

1 

ఆగ్గివుర్ణల 

తగ్గివెన్టైలను శయ *రుచేయుటకు కజ్ణమండి తయారు 

చేసిన చదునైన ముక్కలను వాడెడరు ఈ ముక్కలై 
ఇెస్టైకు పరిలోవువట్టు కొంచెము లోకు కల్లిన గాడులు 

గియబడును ఈ గాడుల వెంబడి ముక్కలను వంచీ 

శావలనినట్లు సొరుగులను "పెమ్టైలను శయారుచేయడురు 

సొరుగుల వైనను 'వెస్టెల వైనను రంగుశాగితము 

అంటించబడును ఈ వనియంతయు యంతముల చేతకే 

చేయజడును పుల్లలతో నింపీన చెస్టెలు శెండు గుండ్రనీ 

కుంచెల మధ్య ప్రయాణముచేయును ఈ సమయములో 

చెల కిరువైవులను “రాపీడీ' మంరు నమాననుంద ముతో 

పూయబడును తరువాత చెళ్టెలను ఎండ బెట్ట, శనాణో 

కొరకు వీలగునట్టు డజనుల చొన్చున (గ్రోమల చోప్పున 

కట్టలుగా కప్టెదరు కట్టలు కట్టుటగూడ యంత్ర నరో 

యమునే ఇరుగును 

అగ్గిపుల్ల లను కుటీరవర్నిశ్రనులిలో శయారుచేయునపుడు 

వై వివరించిన వనులలో చాలనరళకు యం[త్రములశే 

గాక మనుష్యులచే చేయండును ఇట్టి పనులలో దుంగలను 

కోయుట, వళ్ళిములలో నింపుటు పుల్లలకు మండు 

పూయుట, 'వెస్టైలలో నింపి కట్టలు కట్టుట వామ్యగ్రులను 

జళచోటీ నుండి మరి యొకచోటి! కొంపోవుట మొదలగు 

నవి ముఖ్యమైనవి 

ఇష్టమువచ్చివచోట గీయు రళవు ఆగ్గివుళ్లలరు నుంచీ 

శెల్లని 1 వన్ ' కక్ణనుండి తయారుటేయుడుడ వీటిలో 

మండెడు వడార్థములతోను అల్లుజనీకి రణ పదార్థముల 

తోను వుళ్లిల కోనలకు 'రెండు పూశలు ఒకచానీవె వొళటి 

పూయబడును ఈ రళవు వుల్లలను మండించుటకు వేశే 

'ళావీడి మందు? అనవనరము న గరుకు వ్రలేళము మీడ 

నైనను గీచినచో ఈ పుల్లలు నుండును సామాన్యమైన 
ఇాడుకకుము, ప్రశ్యేశావసరములకును ఫనికినచ్చు ఆగి 

పుల్లల రళములలో చిన్న నృన్తకరూగమున కట్టబడి 

తయారగునలియు వైనిళావనరముల కవయోగవడు 

“విండ్ ఫ్థేమర్ ' ( గాలిలో మండునవి ) 'ఫూజీ' ఆను 
నేవియు, రంగుమంట నిచ్చెడు పుల్లలును ముఖ్యమైనవి 

రంగుమంట నిచ్చుటశై " ష్ట్సీయం ౨, శ్రేయం" లవణ 

ములు కళ్లిన మందులతో మొదట వూళపూనీ, చానివై 

మంట కల్గించెడు కడార్థములకో వూతగిచ్చెదరు 



అగ్గివళ్లలు 
* శృస్టి: ఇగ్గివుల్లల కువయోగించెడు నందుల పాళ్లు 

ఉదావారణతై ఈ దిగున నీయబడీనవి ( పాళ్ళు జరుపు 

అలో మాచఛింపబిడినవి, ) 
“పృల్లల మందు" పొటానీయ వొరితము కిరి, ఎకు 

మాంగనము 4, పొటావీయ డ్విక్రోయితము 1, యద 

అన్లుజనిదము 1, పారినీగార (ఫ్లాక్టర్ ఆన్ పాన్) $ , 
గంగ సింధూరము 1, యగ! Mortum 4 గాజు 

పొడి 8, చౌడు([360021 earth) ఓగుగ్గిలము(201) శే 

గంభకము 8, ఇంళ 8, భీరు 85 

* క్రక్కలజ వూయు రావీడినుందు ' ఎజ్జకాన్సరము 

400 , జంటిమొని గంధకిదము 8820, నుడ్డ క్, 

గాజపొడి కరి, 20౪ 18, శుమ్మబంక 186, జాడను 

wos (gum tragadanth) 7, ణెక్స్టెను (Dexirne) 24 

నీరు 750 ఆ 
కారతరేళములో అగ్గిపుల్లలు చేయు మొదటి కళ్ళా 

భారము భారకీయుల యాజమాన్యమున 1895 లో 

ఆవాన్ముచాళొదు నగరములో స్థాపింపబిడెము. అయినర్స 

టికీ, మొరటి (ప్రపంచ నంగాళుమునకు పూర్వము నున 
చేశములో అగ్గిపుల్లలు తయారు శా లేదని యేశెప్పవచ్చును 

1988 తో రిగునుశి నరోకుల్నని వన్నులు విధించిన శరు 

వాతను 10808 లో రతణ నుంకములను విధించిన 

కరువాతన్కు నునబేశపు అగ్గిపుళ్లిల సర్మిశ్రమ శ్వరిశముగా 

అభినృద్ధిశెం చెను 19826 నాటికి మనకు శావఠినీన అగ్గి 

పుల్లలు చాలవరకు భారతీయ ఫరిక్రమ యే శయారుకేయ 

గలిగెను లేళములో అనులులో నున్న రతణనుంకము 

లను చెల్లీంచుశొనలేళ పాళ్చాశ్య ఎగుమకిచారులు భారత 

జే ములోచే అగ్గిపుల్లల కర్మాగారములను పిలకొల్పుటకు 

నిశ్చయించిరి, ఈ విధముగ పళ్ళమఇండియా అగ్గిసెమ్టైల 

వరిశమ కంపెనీ (Wetsm India Math Co, Ltd 

Wc) అను "సేరుళో స్వీడనుడేశవు సంస్థ యొకటి మన 

కేళయులో శైలీ, అంజరజాధ్, కోలికళ్తా, మడ్రాక్ 

వష్టీణముల యందు కళ్ళాగారములను స్థానించెను. ఈ 

విమ్లో వంద్ధ మనచేశముతో (్రమ్తతము భానలినిన అగ్గి 

వుళ్లిలలో నూటికి ఎనుజనినంతులు సరఫరాదేయుచున్న ది 

అయినప్పటికీ, అశేకచోట్ల మనడేళముళో భారతీయ 

కళాష్ఞగారములు వనిచేయుచున్న లి ప్రస్తుతము జే 

మంతటను 150 అగ్గిపుల్లల కర్మ్శాగారము లున్నవి 

వీటిలో మొత్తము ! 68,000మంది కార్మికులు వనీచేయి 

చున్నారు. ఇవి శాక, అనేక వల్లెలలోను, నట్టణముల 

లోను, పటీరవరిశ్రమల ద్వారా కొంతవరకు అగ్గీపుల్లలు 

తయారగుచున్నవి 

1950 1951వాటికి మొత్తము కర్మాగారములలో 

రీరలిఅతల [గోనుల "పెస్టైలు తయారుచేయు క_క్షియున్న 

దని అంచనా వేయబడీనది శాని అ సంవళ్చరములో 

291 లతల |గోనులు మా|త్రమే శయారుకేయబడినవి 

అదే నంనత్సరనులో కుటీరవరి[ కను చ్వారా ఆరులడంల 

గోనులు శయారయినట్టు అంచనా చేయబడెను [ప్రథమ 

వంచనర్థ (ప్రణాళిక ప్రకారము 1965. 56 నొటికి 

జేళములోని కర్మాగారయిలు 888 లతల (గోనులు 

శయారుచేయు ళ క్తి కళ్లియుండన లెననియు, అధనుము 

968 లతల (గోనులు తయారుశేయనలెననియు నిశ్చ 

యింసజడినది కుటీర సరిశ్రమలలో 1055-56 నాటి! 

18 లతల |గోనులు తయారుశానలెనని (ప్రణాళిక నిళృ 

యింకేను జారకదేశపు శళ్మాగారములలో' వాన 

ముగా తయారయిన అగ్గిపుల్లల “వెప్టెలు. 1948 లో 

208 లతల (గోనులు, 1900 లో 962 అతల 
(గోనులు, 1958 లో 804 అడల (గ్రోనులు, 
1964లో 270 లతల (గోనులు 

ఎన్ జి కృష్ట 

అగ్ని పర్వతములు .. అగ్నినర్వతనుల యొక్క. 
ముఖ్యాంకముణు + (ప్రకృతిలో ఆచేళనధులు, పర్వతములు, 

ఎడారులు ఉన్నట్టుగానే అగ్నివర్వత ములుకూడ “సెక్కు. 

చోట్లలో నున్నవి సాభారణముగ అగ్ని వర్వతములు 

ఎక్కువ వటచాలులేని కంఖాళారమును (0006+11110006) 

కలిగిఉండును డీనిశిఖరమునుండి నుధ్యగా భూగర్భము 

లోనీకి "గెరాటీనీపోలిన ఒక సీరంగమార్గయిండును 

దీనినే అగ్నివర్వశపు కంఠనాళనుందురు దీనిశఖి*గమున 

మండు బిలము “(శేటరూ (01210) అనబడును ఈ(-ోటరు 

చ్వారా కొన్నీ సమయములలో అనేక ఛాయునులు, 

శాళ్ళు శిలాద్రవము(.2౪8), “ఆ ఛా గుండ్లు (1/0102116 

00208) వెలునడుచుండును కనుక ఆగ్ని తర్వత మనునది 
బక్ జ్వాలా ముఖజ్వారమనియు, చానిచుట్టును కిలా 



ద్రవము ఘునీళవించుటశే జనించిన శంఖా కారపు కాతిగుట్ట 
గలిగియున్న వర్వతమనియు చెన్చనచ్చును (కేటరు అగ్ని 

పర్వతపు ముఖ్యాంగము ఇడి అగ్నిపర్వత శీిఖరములనే 

శాకుండ ఒకటిరెండు (వ్రక్కాఅయందుకూడ ఉండవచ్చును 

ఆగ్నిసర్వశ భేదము = ఇటలీలోనుంకెడు “వెమావి 

యన్” (Ve1n018) అనునది ఆగ్నిపర్యకము లన్నింటి 
లోనికి చాల |పథ్యాతిళెందినడి దీని ఆకారము, లతణ 

ములు మొదలై నవి వీనలైన అగ్నినర్వతమునకు ఉండ 

వలనీనవిగా ఎంచవిడినబి శాని [వ్రరంచములో నుండెను 

అగ్నివర్వశములను వరిశీలించినచో ఈలశణములు అన్నిటి 
యందును కన్చించకపోవచ్చును. గరియైన అంచనాలు 

ఇంతనరకును వేయనిడనన్పటికిని భూమి మీదఉంజెడు అగ్ని 

వర్వతముల సంఖ్య వేనవేలుండునని చెన్న నచ్చును 

నీటన్ని టిలోనికి సుమారు నాలుగయిదు నండలునూ శ్రమే 

చైతన్యము కలిగి యున్నవి (40110 Volcanos) 
భూమివై నూననజాశి ఉద్భవించిన పిదవ వీర్చడిన 

ఆగ్ని పర్వతములు చైతన్యము కలవిగాను, మిగళా 

వన్నియు చల్లారి జడమైనవిగాను (350061 0610810) 

విథజించుట ఫరిపాటి శాని ఈవిథజనము ఆంతసమంజన 

మైనదిశాదు ఎందువల్లననగా ఒ'శే అగ్నిపర్వతము కొన్ని 

శాలనుల పాటు జైకన్య రహితముగా కనలడుదు 

మందకొడిగానుండి తిరిగి చైతన్యము పొందవచ్చును 

ఒకప్పుడు ప్పట్ణతతో కూడిన విరామళాలము, మరొకస్పుడు 

ఫీథక్స సంఘటనలతో నిండియురడనచ్చును 

అగ్నివగ్యక ములనుండి అనేక పదార్థములు వెలువడు 

టను (చేలడు, లే విద్దలగుట (Eruption) అందురు 

అగ్నిపర్వతము (వేలు చున్న వుడు బయ ల్వెడ లెడుళ ప్రలు, 

వాటివలన నంభనించెకు చారుణ ఫలితములు మిగుల 

శయంళరమైనవి వరిమాణములో ఆగ్నివర్యతనులు 

వాల మార్చుకలిగి శేవెనట్టంత చిన్న కంఖాకృతులు 

మొదలు (బ్రవ్మాండమైన ఎత్తుళలిగినవికూడ ఉండును 

ఇటువంటి అగ్నిసర్వతములు దడణఅమెరిశాలోని 

అండీసు (42860) పర్వాలలో నున్నవి అక్కడి సర్వత 

శిభరాలు చాలవరకు ఆగ్నివర్వకాలే = ఉదావారణకు 

ఈక్వీడారులోని “కోటోపాక్సీ” (00098౫) (ప్రపంచము 
లోని అగ్నిపర్వశాలన్నిటిలోను చారి ఎత్తయిసేది కీని 

ఆగ్నివర్వేక ములు 

ఎత్తు 19,600 అడుగులు (శేటరు వెడల్బు ఆరమైలు, 

లోతు 1500 అడుగులు ఇంత వివరీత నరమొణము 

కలిగినవి వాబాయిదీవులలో కూడ ఉన్నవి అక్కడ 

ఉండెడు వర్వతములు సముద్రమట్టమునకు 4 మొదలు 

16 వేల అడుగుల దిగువనుండి వైన 14,000 ఎత్తు 

వరకు వ్యాపించి మొత్తము నుసూరు మున్నది వేల 

అడుగులకు భ్యావించియున్న వి 

లావా” = భూగర్భమునుండి వెలునడెడు వాయు, 

ఘన రచార్భముల బహిర్గత క్రియటీ ఏందింధించిన శాస్త్ర 

వీషయములనన్ని టిని అగ్ని పర్వత శా క్రచుందురు (0108 

ట్ర) క మహోన్నత కార్యము. భూగిర్శాణము 

నకు నంఖంధించిన [క్రియలలో నొకటిగా (08001 

వటం Activity) ఎంచబడినరి బహిర్గశమ య్యెడు 

వడార్థము ఒకన్పుడు పూర్తిగా శిళాద్రవమే కావచ్చును, 

అట్టు కానివతములో పూ_క్తిగాగాని, అసంపూ క్తిగాగాని 
ఘనీళవించిన శాళ్ళనముచాయముగవే యుండవచ్చును 
ఇవికాక నీటిఆవిరి, అచేకవాయువుటు వివిధపరిమా ణము 

లలో వేలువడును అందువల్లనే ఆగ్నిపర్వ్యశము (యీ 
నవుడు దట్టమైన మేఘములు ఆకాశమును ఆనరీంచును 

అట్టి సమయములయందు ఖీభళ్సవరిస్థితుల మూలమునను, 
వెలువడిన తాయువులు వై నున్న గాలిలో అక్యంత శ్వరిక 

ముతో కలివపోవుట వలనను, ఇాటియొక్క సమ్మేళనము 

(oompoution) సరిగా తెలిసికొనుట సాధ్యముళాదు 

ఇని ఈ వాయువులు చాలవరకు నీటియావీకి ఆని చెను 

టప ఆధారములున్నవి ఒక్కొక అగ్ని ఫర్యళమునుండి 

వంద రోజులకో సుమారు 46 కోట్ల గాళమల నీకు 
వెలువడునని అంచచా తేసిరి నీటిఆనిరితోపాటు మరికొన్ని 

ఇళరవధార్థములు-ముఖ్యముగా శర్శనర్విఅన్లుజనిదము 

(Carbon 0160), ఉరజహరిళాన్లుము (Hydrochlors 

జర గంధకమిశ్రమ (ద్రవ్యములు (Sulphur com 

po0nd8) , ఉదజని (వరణం మొద శై నని వెలు 
వడును ఇవిశాక అగ్నిపర్వళమునుండి వెలువడు రాశి 

ముక్కల నముచాయమును పైరోశ్లాక్టీప వచార్థము 

(Pyroclastio material) అందురు ఈ వెదతీమ్మఇ'జెడు 

శిలాఖండముల) కొంతథాగము గట్టిగాను, మరికొంత 

భాగము ఆనేక సూత్మరం(గ్రములుకలిగి స్పాంజీవ లెను 



అగ్నిసర్వతములు 

(Sponge hike) ఉండును వీటన్నిటికం పె ముఖ్యమైనది 

శిలా ద్రవము, దీనిచే భూమిఆంకర్భాగములో నున్నపుడు 

“మాగ్మా! (M2gm8) అనియు భూమిపైన సడినవుడు 

లావా! (L210) ఆనియు అందురు లావాశఘనీళవించగా 

వర్చడిన కిభారూన లతణములు మాగ్మా ద్రవవున మేళ 

నము (601p0m10n) , చాలి తో గ (Temperature) 

జిగటతనము. (1/6008) మొదలైన పరిస్థికులవై 

అధారభడియీండును కనుక ఇప్పుడు నూగ్మా పరిస్థితు 

లను గురించి కొంత తెలిసికొనుట అవసరము 

భూమి వైళాగమునుండి లోతుగా వెళ్ళినళొలది 

ఉష్ణోగ్రత చెరుగుచునుండును చాలమైళ్ళ దిగువనుం డెడు 

ఉష్ణోగ్రత భూమిమైన ఉండెడు రాళ్ళను కరిగించునంక 

ఎక్కువగా ఉండునని అంచనా వేయబడినది ఈ క్లో 

గ్రశతోలాటు భూమిలోపల పీడనము (జగ) 
ఎక్కువ అఆగుశుండును కనుక భూగర్శములోనుండెడు 

అత్యధిక పీడనళ క్తి రాళ్ళను కరగవియ్యదు కొన్ని (ప్రచేళ 
ములలో పీడనళ క్షీ తక్కు.నగానుండి ఉల్ణోగ్రత ఎక్కువగా 

శుండవచ్చును అట్టిసరిస్థికులతో అక్కడ ఘనష్థితిలో 

నుంజెడు శలాషచార్థము మాగ్మారూపము. చెందును 
మౌగ్యాద్రవము 1200 సెం డిగ్రీల ఉష్టోగ్రతళలిగిడండు 
ననీ అంచనా చేయబడినడి ఈ మాగ్మా ద్ర వాకయములు 

భాగర్భములో విపరీతముగా నుండును ఈ మాగ్మా ఆతి 

లీనమైన కక్షతో భూమిని భేదుచుకోని బయటవడుటయే 
అగ్నివర్వరోశ్గారము (Vokanie eroplon) అనభడును 

కొగ్ని మైళ్ళ కొడవున పొరంగ కీటేళల చ్వారా మాగ్మా 

మెళ్లిగా భూమిపైకి ప్రవహించుచు నచ్చినచో చానిని 

రం(ధ్రోగ్థారము (Fissure ూసం0) అందురు, 

అగ్నిషర్వతముల నన్నింటిని పరిశలించినతో నాటి 

న్వథాన అతణములలో ఎప్కువ'ేడా కన్చించును ఇవి 

bud (Violent), మాధ్యమిక జాకి (Intermediate), 

సొత్వికజాతి (0116) అని మూడు తెగలుగ విథజింవ ఐడి 

నని సవ్మోండమైన క క్షి శో (ర్దలగువాటిని శ్రీవారి 

గారు, అలి 'చెమ్ముదిగా (కద్దలగునాటిని సాక్చికజా! 

గాను ఈ రెండింటి! మధ్యగా నుంజెడువాటిని నూధ్య 

మిక జాతిగాను 'వేర్కొనుచున్నారు. తీవజాకి వర్వత 

ములనుండి ముఖ్యముగా ఘన, వాయు వచార్థములే 

ఎప్కవగా విహిర్గత మగును సొత్వికజాతినుండి ముఖ్య 

ముగా 'లావాి పదార్థము వెలువడును, మధ్యరక పు 

జూతినుండి ఘన, (దన, వాయు వశార్థములు అన్నియు 
నమానముగచే ఇహిర్గతమగును 

చైతన్యము కలిగిన (ప్రతి ఆగ్నిపర్వకపు జీవిత (వమా 

ఇము వేరువేరుగా నుండును ఇటలీలో నున్న “ఎట్నా" 

(398) అనెడు అగ్నిపర్వతము ఇప్పుడు ఎంత తీవ్రముగా 

(ధేలుచున్నదో అంఠటి శక్తితో గత 2600 సంవళ్చ 

రముల నుండియు (పేలచు నచ్చినదట ్రవ్మోండ 

ముగా నున్న కీని సరిమాణము ఆతి సూత్మముగా 

ఉండుచున్న "పెరుగుదల తో సరిపోల్బిన కైన దీనిని 

నిర్మించుటకు అధనుపతము రీ లతల సంవక్సరముళై నను 

శావరిసి యుండును శాని భూగ రృశాశ్రనీశ్యా ఈ పర్వ 

శము ఆంత పుళాతనమైనదికాదని, ఆ శాశ్ర్రయుగము 

అలో ఇటీనలదెన “ప్లిస్టోసిన్ (2168100030) మధ్య 

భాగమునరకు ఇది (వేలియుండలేదని తెలియుచున్నది 

ఈ ఆధారమునుబట్టి ఈ పర్వతమింళను యావనరళలో నే 

ఉన్నదని నిర్ధారణ అయినది అగ్నిఫర్వకవు జీవిత 

శాలము వాళావరణమునకు, సంబంధించిన గాలి, నీరు, 

మొదలైనవి చేయు వినాళకరమైన (క్రియలకు గురి 

యగును ఒక నియమితశాలములో అగ్నిపర్వళపు స్వరూ 

సము, నత్తు, చాని నిర్మాణమునకు తోడ్చడెడు శక్తులకు 

(constructive forces) వినాళనమునకు ఛారికీయు శ క్తు 

లకు (destructive 10008) ఉండడు అారతమ్యముై 

ఆధారవడియుండును చాశానరణ ళక్తుల (ప్రాజల్యము 

అధిళమైనశొలది అగ్నిపర్వతపు కణత అధికనుగు 

చుండును 

ఆతి భయంకరమైన సంఘటనలతో నిండిన జఃతిలో 

“గక్రాకటోవా" (Krk) అను అగ్నిపర్వతము 

ముఖ్యముగా చెప్పదగినది ఇది జావా, సుమా దీవుల 

మభ్య 'నుండా' జలనంధిలో ఉన్నది ఇది (యేశినవుడు 

సంకవించిన ప్రమాదములు చరి(కాళ్ళశమెనని సమారు 

శొండునందల సంవత్సరములు ఈ భర్వతము మందకొడి 

గానే ఉండి చానీవై భాగము ఇెట్టచేనులతో నిండిఉ౦డెడి 

డిడి కాని అకస్మాత్తుగా ఒళ రోజున (1880 ఆగస్టు 

87 శారీఖున) భయంకరమైన శల్షముకో యాన 



(క్రవంచము దర్దరిల్లునట్లు అది (వేలినథి డీని ఫలితముగా 

సము[ద్రమట్టమునకు 1500 అడుగుల ఎత్తున ఉన్న శఖ 

రము పూర్తిగా ఎగిరిపోయి, నము(ర్రమట్టమునకు డిగువ 

1000 అడుగుల లోకుగల "పెద్ద అగాధము వీర్చడినది 

దీనినుండి 'వెలునడిన ధూళీ ఆళాళమును అంటునట్టు 

17 మైళ్ళు ఎత్తువరకు ఎగిరినది ఈ బూడిద వేలకువేలు 

మైళ్ళు (వయాణనుచేని 11,000 మైళ్ళు దూరములో 

నున్న యూరపు ఖండవీథులలోకూడ వడినరట |! ఈ 

ఛారుణ సంధుటనకు నము(డ్రములో ఈ0 అడుగుల ఎత్తు 

వరకు కెరటములు లేచిననట ! నునూరు 40,000 నుంది 

ప్రాణములు కోల్ఫోయిరి ఇది (ేలినపుడు ఉద్భవించిన 
ధ్వని 8000 మైళ్ళ దూరమువరకు వినిపించినదట | 

కనుక అగ్నిపర్వత మనునది (వేలినట్టయిన ఆది కలుగ 

"జేనెడు భీథళ్సము నగ్ణనాతీళము 

అగ్నివర్వకములు (పతిచోటను ఉండవు ఇవి సాధార 

అనుగ కూకంనములు నళ్చెడు (వ్రదేళములలోను, 

శూమ్యువరిభాగపు పెచ్చు (Earth’s Outer Crust) no 

హీనముగా ఉండెడు (వ్రదేశములలోను, నుడత నర్యత 

ములు వర్పడుచోట్లను ఉండును ఈ ఉష్ణోగ్రత, భూమి 

వైశాగమునందు గాలియంతున్న ఉష్ణ్రోగ్రశలతో పోల్చి 

నచో అధికముగ నుండును అందుచేతషో గత కన నవజ 

అతణను ననునరించి సైకి నచ్చుటకు (ప్రయత్నించు 

చుండును 

భాలక్ఞాగము అగ్నివర్వతములు ఫనిఫికు నువోనము 

(దము చుట్టును కొంచెము ఇంచుమించు నలయాళార 

ముననుండి వనిఫిక్ (పొంతమునందలి అగ్నిమయనుండ 

లాశారేఖ (08400 gudle of fire) అని పిలువబడు 

చున్నవి ముఖ్యమైన మరొళ వర్వతవం_క్రి భూమధ్య 

చేఖకు ఉక్తరముగాను సమాంకరముగాను, భూమిని 

చుట్టుకొనియున్నది 
x డా ఎన్ బొ 

అచ్చుయంత్రముల నిర్మాతలు — 1! మెర్టెన్ 

థాలరు మెరైన్ భాలర్. అనునాతడు ఒక అమె 

రికా కల్ళకుడు (002100) అతడు 1864 న నంవత్స 

రోమున మే నెల 10వ శేది యందు జర్మనీదేశములో 

వర్దెంబర్లు అనుడోట జన్మించెను శాల్టిమూర్ లో 189935 

అచ్చుయంశ్రముల గీర్మాకలు 

వంవత్సరమున అక్టోబదు వెలలో 28 న శేరయందు 

అతడు శాలధర్శమునొంచెను గడియారములు చేయుట 

ఆతని వృత్తీ ఆరడు సదుసినిమిరనయేట అమెరికా 

నంయు క్ష రాష్ట్రములకు పోయెను. వాషింగ్టనులో 

నంయు కృ రాష్ట్ర) |ప్రళుత్వోద్యోగమున  |వ్రకేశించెను 

అచటి |ప్రకుత్వళననను అన్నింటియందు నున్న 'క్లిక్కు* 

అను, విర్యుద్ధంటలను నరిచేసెను సాంకేతిక ఇ*ఖయందు 

చాడుచున్న సాధనములను అభివృద్ధిచేసెను 1876వ 

నంనత్సరనున ఆతడు జాల్టిమూర్ నకు వచ్చి ము[చా 

తరములను కూర్చు నొక యంత్రమును దోవరహితనుగ 

శేయటలో నిమగ్నుడయ్యెను అళడు కొన్ని సంవత్స 

రము లీ విషయమున గడొపెను అతని కల్పన (౫0:0) 

కొన్ని దశలలో జరిగినది వాటిలో 'పం క్షీముగ్రణము' 

(n0fp0) అనునది కడవటిది ఈ యం(త్రవిషయమున 
ఆతడు నూతన కల్పనాధికారమును పొందిన కరునాశ, 

చానీని వాడుకలోనికి వెచ్చుట అతనికి చాలకష్టమ య్యెను 

ఎడముల 'నేర్చరచు 'రోజర్సుపాధనము' ను ఇంకను "చెట్టు 

ఉవకల్సనలిను చేర్చి ఫికిఫ్టి డాడ్డి [ప్రభృతులు దానీ 

సంపూర్షత్వమునిచ్చిరి అందులే చానినీ కల్బనచేసననాని! 

విశేషమగు తాళము దొరకినది అదీ ఇప్పుడు పెద్దపెద్ద 

ముద్రణ సంస్థలలో సొళ్తారణముగ విశేషమయిన ఉన 

యోగమును శాంచుచున్నది ఫలములు సమర్చించుటకు 

ఉపయోగవడు. బుట్టలను వెనీద్ధో? (౦10094 ఇంంథ) 

చక్కతో తయారుచేయుట కై. జక యంత్రమును కూడ 

మెర్లెాశాంర్ కల్చ్పనబే'సెను 

8 రివద్గమార్చ్ పో... రిచద్దమార్ప్ లో అమె 

రిశా దేశస్థుడు సాసూనులుచేయుట ఆతని వృత్తి ఆకడు 

1818 వ నంనత్సరమున 'నెస్టైంరు నెల 18 న 'కేదిని 

న్యూయార్కు నగరమున జన్మించెను 1806 న సంగ 

తృరమున జూకా ౫ెలి 7 న శేదీని ఇటలీలో ఫ్లా రెన్సు 

వగరమున చనిపోయెను ఆతడు రాజర్టు హో (1764 

1888) అనువాతని గొడుకు, నురియొక రాబర్ట్ సో 

(18891009) ఆనునాకనికి పిగతం|డ్రి తండ్రి అనం 
తరము ఆర్ వో అండ్ కంవెనీయొక్క నిర్వవిణ 

మును వహించి, 1867 వ సంవత్సరమున “సో” 

వరిశ్రముణముద్రణయం[తనును కల్చనలేనేను ఆకగు 



అచ్చుయంత్రముల నిర్మాతలు 

అల్లీకవ లెనుండు ముద్రణయం[త్రముంను (వీటిపై శాగిళ 
ముయొక్క 'రెండువై పులను ఒశేసారి అచ్చు వేయుటకు 

ఫీలగునట్లు) నీర్ణుంచెను అచ్చుసడిన కాగితములము మడత 
"ెట్టటపు ముక్కోణాళారవు సాధనము నుకల్చనచే'సెను 

శి గూశెన్బెడ్లు జొహాన్నిస్, లేక, 'హెన్ని = జొనో 

న్నిన్ గూ'పెన్ఇెళ్ల్ అనువాడు కదలించుటకు వీలైన 

ముచ్రాతరనులతో ముద్రణ విధానమును కల్పించిన 

జర్మను కల్పకుడు ఇతడు (క్రీ ౪ 1400 నంవళ్సర 

(ప్రాంతమున మెయింజ్ అనుచోట జన్మించి (క్రీ శ 

1468 వ ఫంవశ్చరమున ఫిబ్రవరి నెల 28 న 'ేదిని 

అశటనే చనిపోయెను అతని చాల్యదళనుగూర్ని మన 

శేమియు శెలియదు 1486 న నంవక్సరమున అళడు 

ష్ట్రాన్లర్లులో నివసించుచుండెను రవాస్యమైనవియును, 

అద్భుతమ్లైనవియు నగు తనళ ళలనన్నిటిని వారికి బోధించు 
నట్లును, వాటిని శారి ఉన్ముడి (ప్రయోజనము కొరకు 

వినియోగించునట్లును 1486 న సంనక్సరమున అకడు 

ఆండ్రియారై ) ఆల్ళ్ మున్నగు చారికో ఒడంబిడికచేసి 

కొనెను 1488 వ సంవశ్చళాంతమున రై) జెళ్ళ 
చనిపోవుటశే ఆకం"సెనీ ఇడందిడిశకు థగ్నముకలి'గెను 

తరువాత 1446 న నంవళ్సర (ప్రాంతమున అకడు 

మెయింజీకు తిరిగివచ్చి, నెంటనే ధనీకవ్వర్ణశారుడగు 

జోన్ పొస్టుతో భాగస్వామిగాచేరెను పొష్టు ఒళముద్ర 
తాబయమును స్థానించుటకు వలయుధనము. సమసూ 

'చ్నెను ఆముడ్రణాలయమునందు లాటి ఛాసలోనున్న 

జ్రైలిలు (గ్రంథము మొదట అచ్చు చేయలజెను 1460వ 

సంవత్సరమున ము(ద్రణము (ప్రారంకింలడి 1455 న 

సంనత్సర మున పూర్షిలేయబడీన 'మజారిఖ కై ఏలు అను 

(గ్రంథము శలభాక్మక ముద్రాతరములతో ముద్రింన 

లిడ ప్రథను[గంథముగా తెలియుచున్నది కొన్ని యేండ్ల 
తరువాత ఈసంబంధము విడిపోయినది పొస్టు ముందుగా 

"ఇెద్దమొ త్తములను "పెట్టుజడి'పేన్టైను శాటిని తీర్చవలనిన 

రని ఆతడు గూశుళ౯ాజెర్గును నిర్భంధింెను గూపెకాజెద్లు 

వాటిని శీర్చుటకు శక్తి లేకయో, ఇష్టము లేకయో 

ఊరకుండుటడే, ఈ విషయము వ్యాయస్థానమునకు తీసి 

కొని పోబకెను చానిఫలితముగా మొర్రణాలయము 

ఫాన్టునకు ఆధీనముయ్యెను అతడు చానినీ అఖివృద్ధిలేస్, 

శెరజపీమ్ వాన్తవ్యుడగు పీటర్ పోఫర్ అనునాతనితో 

శేరి ఉపయోగించుచుంజెను 

మెయింజ్ వాస్తవ్యుడగు కోచార్డువామ్మర్ అను నొక 
వకీలు పోసకత్వముచే అమరుసటి సంవత్సరము గూయెళా 

జర్లు మరలనొళ ము[ద్రణాళలయమును స్థావింపగలి గను 

ఆము|ద్రణారియమునుండి 1460 న సంవత్సరములో 

ఒకచక్కని '“ళాథొలికళా', 1464, 565 వ సంవ 

శ్పరములలో “లెటరు ఆఫ్ ఇండ ల్టెన్స్''అను (గ్రంథములు 

వెలువడినవి అకలి ముద్రణాలయమునుండి వెలువడిన 

వగ్రంథము వైనను గూశెకాలెర్లు యొక్క. "పేరు కనిపిం 
చదు అతనిస్నేహితులుగాని, ఫోనకులుగాని ముద్రణ 

విషయమగుకల్పనల సందర్భమున గూ'కుళాలెర్లు నామము 

ేర్కొనరు 
Hem 

అచ్చు యంత్రములు = మద్రణకళ (ముగా 

తరములనుగాని ముడ్రాతరముల అచ్చుముక్కలనుగాని 
కూర్చి వాటిని ముద్రణము కొరకు సం క్తులలోను వరున 

లలోను (00110228) దర్పరచు అన్నిశరగళుల యంత్ర 

ములను పొఢారణముగా అచ్చుకూర్చు యంత్రములు 

అనీ వర్గీక్రరింవనచ్చును ఈ యం(శ్రములిలో “సంతి 

ముద్రణము (Linotype), ' వక ముద్రణము ' (Mono- 

కఫం) అనునవి (ప్రధానమయినని 

చార్మిత్రకముగా చూలినచో శాక్మ్సికట్ నాార్తవ్యు 
డగు విలియం చర్, ఎ ఆను నాతడు ళ నిపెట్టిన ముచ్రాతర 

యంత్రము మొట్టమొదటిది ఇంగ్లాండులో 1888 వ 

పంవక్సరమున రావి కల్చనాధికారము పొందబడినది 
అక డోక 'మీటలి జల్ల? (కల Board) ను నియోగించి 

ముధ్ర.అతరములను శాలువలలో (0౫2౧౧68) చేర్చి 

యుంచెను 1842 1878 న నంనత్సరము వరకును 

ఆమెరికా నంయుక్త శాష్ట్రములలో 5 అచ్చుభిట్చ 

యంక్రములికు కల్పన రతణాధిశారములు (Patents) 

ఒనగబడిను (గేటు (లిటనులో కూడ సుమారు ఆ నంఖ్య 

లోనే కల్బన రశణాధిశారములు పొందబడినవి 

1 వం క్షీముద్రజయంక్రము అచ్చును కూర్చుట, పోత 

పోయుట అను రెండు ననులను శేయునట్లు ఇడి కల్పిం 

బడినది విడివిడిగా నున్న అతరములను పంక్తు అనుగా 



టార్చుటకు బదులుగా ఇందు లోహపు పష్టైలమీదగాని, 

లోష్టకముల మీదగాని అతర పంక్తులు అమర్భబడును 

ఈ స్టైలు "సేకీగా అమర్చినపుడు విడిముగ్రాతరములతో 

కూర్చిన ేజీవలెనే కనవడును ఇవి వేరుగా అచ్చు వేయు 

టకుగాని, మామూలు పద్ధతిలో విడడీయుటళు నీలు 

లేకుండ కూర్చి గట్టిచేని వేయబడిన ము(్రాతరిములు గల 

దిమ్మలను లేక విద్యున్ను(బ్రాశరముల దిమ్మెలను 

శయారుచేయుటకుగాని ఉపయోగించును ఈయం|శ్రము 

మనకు శావలపిన వివిధ రీకులుగల అచ్చు ఆతరములను 

తయారుచేయును ముద్రాతరశాలలలో చేతికూర్చుమీద 

అయిదుగురు లేక ఆరుగురు వ్యక్తులు శేయగల వనినీ 

అక్క న్యక్తియే ఈ యేం త్రసావోయ్యమున చేయ గల్గును 

1866 త నంవక్సరములో కాలీ మోర్ "చా స్హవ్యు 

డగు అట్టర్ మెర్టెన్ఖాలర్ అను నాతడు వంక్షి 
మ్ముద్రణమును కనివెన్టైను అతడు పుట్టుకచే జర్మనీ 

కేళమ్ణుడు. వ్రవ్రళథమమున 1866 న సంవత్సరమున 
న్యూయార్కు (1 (ట్రిబ్యూను * అను వత్రికను |వ్రచురించుట 

యందు ఇది ఉపయోగవణిను ఆది మొదలు వార్తా వక్ర 

కల శార్యాలయనుల యందును, (ప్రపంచమందలి ముద్ర 

ఇాలియముల యందును సాధారణముగా ఈ రళవు 

యంత్రములు ఉనయోగింసలడుచు వచ్చెను 

% యం[త్రమున వందలశోలది ఇ క్రడి ఆచ్చుముక్కూలు 

(Matrices) కలవు (వ్రశిఆచ్చుముక్కంలోను పళ చదువైన 

శేపసై ఒక్కొక్క సంజ్ఞ చెళ, సావిడియుండును ఆ ఆచ్చు 

ముక్కల యొక్క వై భాగమున పండ్లు (Tooth) కలవు 

యంత్ర = ఆధారఫలకముళో అశ్చుముక్కలు ఛాటి 

యొక్క స్థానములకు శేరుటకు ఆ పండ్లు ఉపయోగ 

వేడును అచ్చుముక్కలు ెండురళముల సంజ్ఞలితో 

శయోారగును 

ఉదా రోమను ఆతరములు, వటవాలు (18) 

ఆతరములు వీటిలో మనకు శానలనీన రకపు అతరను 

లను ఉవయోగించుకోననచ్చును యంశ్రములో (వక 

యతరమునకును పెక్కు అచ్చుముక్కలుండును ప్రశ్యేక 

వంజ్ఞల కొరకును, నూటమాటకు నడును ఎడము వర్చర 

చుట (60806) కొరకును కూడ అచ్చుముక్కలుండును 

అచ్చుయం శ్రమలు = ముద్రణ క? 

ఇందులో యం[త్రముయొక్క పామాన్య నిళ్ళాణము 

పంగ్రపొముగా వివరింపబడినడి "ఎ అనునది ఏటవాలుగా 

నున్న ఒక స్థిరమైన యంత్ర = ఆధారఫలకము అయి 

యున్నది 'చానిళో శాలువ లుండును ఆ శాలునలలో 

(క్రమవర్థతిలో ఆచ్చుముక్కలు చేర్చ బడియుండును 

ఆ శాలువలలోని అచ్చుముక్కోలు ఒక్కొక్కటి చొప్పున 

చై కొననుండి జారుచు (ప్రవేశించి, (్రీంది కొన గుండా 

బయటికి వచ్చుచుండును యం|త్ర ఆఛార ఫలకములో 

నున్న (ప్రతి శాలునకును |క్రిందికొన వద్ద 'లి' ఆను నిమ్మి 

మణ చ్వారముండును అడి 'సి ఆను కడ్డీ మూలమున 

“డి అను (వేలిమీటకు కలుపబడియుండును ఆ | వేరీమీట, 
శాలువలలో నున్న ఆచ్చుముక్కల అత రములను గానీ, 

వంజ్ఞలను గాని ఆలియ శేయుచుండును (వతి సంజ్ఞకును 

ఒక మీట యుండును అతరముల నడును ఎడము కొరకు 

ఉంచుళణీకలకును, మధ్యమధ్య స్థళములను కల్పించుట శై 

రిగగొట్టబడిన ముళ్క.లకును మీట లుండును 

శావ౭సిన అచ్చుముక్కలును, ఖాళీస్థలములను వర్చ 

రచు వస్తువులును, వివిధములగు మీటలను ఉపయోగించు 

టచే '3' అను అచ్చు చట్రములోనికి వచ్చి శేరును ఈ 
విధముగ అచ్చులో ఒక పంక్తిలో నుండనళసిన సంజ్ఞల 

న్నియు చానిలో చేరిన శరువాత, కూర్చబడిన ఆ వం క్రి, 

'శెండన బొమ్మలో చుక్కలతో చూపిన జారి గుండా, 

యం్మక వవోయనుచే తీనికొనిపోండి, "కే అను శకము 

గుండా డాని ముందు వైవునుండి వెనుక వైపునకు 

వ్యాపించియున్న మూసకట్టు లేక నిడుమైన కన్నమునకు 

ముందు ఒక స్థానమున లిల్చును మాటకును నూటకును 

మధ్య ఎడములను నద్టటశై చీలలు మూనళట్టునకు ఎరు 

తగానున్న ముద్రణ వంశీతో చేర్పండును ఆవి ఆ ముద్రణ 

వం కిని సరియైన (ప్రమాణమునకు తెచ్చును 

మూనకట్టునకు (1014) వెనుకళాగమున 'ఎమ్'అను 

కరుగు పాశ యొకటి కలదు ఆజ వాయువులే గాని, 

గాలొలీనుజే గాని, విగ్యుకొ తావళముబే గాని, వేడిచేయ 

విడును (రెండవ బొమ్మలో చూవవిడినట్టు) సోశబోయ 

వలసిన అచ్చుముక్కుల వం క్తి, మూనకు ముందుళాగ 

ముననున్నవిడవ కరగిన బోనాద్రవము కరుగుపాశ్ర 



అచ్చుయంత్రనులు = నుద్రణకళ 

మండీ ఒక వంపుయొక్క సకోయమున అచ్చుమూన 

కోవికి పోయబడును ఆ లోహా ద్రవను ఆ వంజ్ఞలిళో 

వడిన వెంటనే ఘవీభవించును ఆలిధముగ శయారయిన 

కోష్టళ ము యొక్క వై భాగమున అచ్చుముక్కలచే 

చెర్పడి యొక్హైన సంజ్ఞల యొక్క. ము[దలు వర్పడును 

పరియయినపొడవ మందము ఉండునట్టుగా ఆ భోష్ట్రకను 

కోయజడి, న్వకళ్ళ్చలనముచే (8000460111) అచ్చునుండి 

తొలగిపోవును తరువాత అ వంక్సి మూనకట్టునుండి 

ఎర్లేలడీ (ప్రక్కకు జరపబడును అప్పుడు అచ్చుముక్క 

లకు వై భాగముననున్న పండ్లు (tooth) బొమ్మలో 'అర్ 

అమచోట గల కడ్డీయొక్క కొశ్కెములను పట్టుకొ నును 

డీని నలితఘుగా యంత్రముయొక్కు ఉసరిభాగమున 
నున్న వీఖాగమునకు (08000190 ఆ అచ్చుముక్కలు 

నైక లేవబడి చేరుకొనును అ అచ్చుముక్కలు యం(్రా 

ఛార ఫలకము యొక్క ఆడుగు కాగమునుండి బయలు దేరి 

అతరవ౦ క్రిలోచేరి ఆక్కడనుండి మూసకట్టు చ్వారమున 

అఛార ఫలకముయొక్క వైఖాగమునకు కిరిగిచేరును 

శ (ప్రతీ [క్రచుతు వలన ము(్రణళార ము ఆతి'వేగ 

ముగా ఇరుగును, అధి మ్రైవు కేగమును ఎన్నో రెట్లు 
మించును (శ్రస్తుకము శిన్నథిన్న ముద్రణ శార్యములను 

లిర్వహించుటకు అనువైన వేరువేరు రకముల వంటకి 

ముఇనులు అమలులో నున్నవి ఆధునిక యంక్రములు, 

(వ్రళటనములప, (గ్రదర్శవములకు వంఠింఢథింఛీన బెక. 

యముల'ే శాక వళనవిషయములను గూడ అచ్చుకూర్చ 

గలవ లోనామును కరగించుటకు విద్యుళ్ళ _క్రీజే వేడి 

శేయఖడు లోవాపాాక్రమును ఉపయోగించుట, ఇటీవల 

జరిగిన అభివృద్ధి మైయున్నడి దీనివలన సీసవుపొగలచే 

గలుగు భాగతగ్గుటయేగాక భేనాముయొక్క ఉట్లో 

(తను మిక్కిలి నూత్మముగా క్రనునదీతుటకు కూడా 
వీజుకలుగుచున్ఫది 1986న సంవత్సరమున [ప్రంచమం 

దంశటను 60,000 వం క్రి ముద్రణ యంత్రములు 

ఉన యోగమునందుంజెను 

శీ ఫీకనుద్రణ యంత్రను (16010గ060) ఈ 

యం్రమునండు (ప్రతి వంజ్ఞయు లిడిగా అచ్భుపోయలడి 

అతరనం క్తులయందు స్వయముగా కూళ్చవడుటచే దీనికి 

వకము[్రణ యం[శ్రము అను "నీరు సార్ధక మగుచున్నడి, 

దీనిలో మీటలజల్ల పోళపోయు యంత్రము అను రెండు 

వేరువేరు యంక్రోళి గములుండును. దినిని తరచుగా 

జే పనివాడు వడిపించుచుండును. మీటలబల్లయు పోత 

కోయు పాధనమును ఒ'కేవనిని ఎడకెగళ చేయుచుండుట 

వలన, నీటిలో నదైన శాక్మాలికముగ ఆగిన యెడల, 

'కెండవరానికి ఆటంకము లేకుండ, ముద్రణ కార్యము జరు 

గునట్లు ఈ సామ్మగి అముర్చలిడియున్నది మీటల బల్లపై 

హార్పుజరుగును అది పోతయంత్రను కొరకు కాగితమును 

స్యాధీనమునందుంచు రిజ్బనునై రంధ్రములు చేయును 

ఈ మీటబల్ల 3 &ర మీటలుండును శైపుకొట్టు అన్నీ 

('వమాణవు (81206116) మై వుయం ఆనములలో ఉండునట్లు 

గాశే ఇందు (వతి అతరమువరును 1ంజ్ఞా(క్రమము బే 

విధముగా నుండును అ మీటలు మీట కడ్డీకి మూలమున 

సిధాన (016౪9) ములతో చేర్చబడియుండును ఆ సిఛాన 

ములు చిన్నమునలళముల (Pistons) (క్రిందినుండి గాలినీ 

వ్రవేశపెట్టును శార్యక ర్త (09612101) మీట నొక్కగానే 

వీఛానముల చ్వారా (ప్రవేశించిన గాలి శాగితపు రిబ్నను 

నందు నంజ్ఞానముహాలము లైన రం(గ్రములను చేయును 
మీటను వరలినతోడ నే శాగితమును ఎ్వభీనమునందుంచు 
కొను రిళ్బను ముందునకు అరిగి తరుభాతి కంజ్ఞను (హిం 

చుటకు సిద్ధముగనుండును శాగికప్పురిల్బనునం చేర్చడిన 

రం(ధ్రనముచాయను పోశపోయు యంశ్రమువద్ధ 

మూనవ నున్న నలనీన సంజ్ఞరు (గ్రహించుటకు వీలుగా 

అచ్చుముక్కను అమర్చునట్టుగా రంధ్రములు చేయు ఇనున 

పాధనములు వీళ్చాటు చేయబడినవి రంధ్రములు చేయు 

యం|శ్రపాము[గ్షి, వీటితోపాటు లెక్కించుటనును, సరీ 

శూచుటకును శావలనిన పరికరములు మీటబల్లివై 

చుండును లెక్కించు సాధనము, నంక్తి లో కొట్టజడిన 

(వఠినంజ్ఞయు ఎంత వెడల్పుగానున్నదో లెక్కించి, 

పంక్తిలో ఇదివరకు కొట్టవడిన సంజ్ఞ ల యొక్క “వెడల్పు 

నకు కలుపును చానినిజట్టి జక్కన రిచూడగానే, వం కిలో" 

కంక ఎంకస్థలము మిగిలియున్నదో శార్యక ర్త తెలిసికొన 

గలడు వరిచూచుయంకనునందు ఒకనూచికయుండును 

ఎడమును కూఛించు వట్టీని (65266 080) నొక్కిన వెంటనే 
అ సూచిక ఒక్కొకసారి ఓక్కొక్క. గంటును 2కి లేన 

ఛెప్తచుండును ఆప్పుడు సదములనుధ్య సరియైన ఎడను 





కత = me ae 

బుద్ధ ధర్మదగ్రక్రవ ర్షస మద్ర ఆజంకా గుహ 10 



bib mm నా 

అజంళా 10వ గుహ 





వర్చడును సరిచూచు యంత్రమునందు కొలకబద్ద కల 

ఒక న్తూపము కూడ కలదు శార్యకర్త శావలనీన నంజ్ఞ 

లను, ఎశములను సం క్రీళో అమర్చినతరుచాత, ఆ స్తూపము 

పంక్తిని సరిశేయుటశై న్వతళ్చలన ముచే గిరగిర కిరుగును 

కొలతబద్ద యొక్క (వెళాగము చిన్న నమకోణ చతుర 

(గ్రములుగా (R61031అ) విభ జంప ఇడి యుండును 

ఒకొక్క చతురనములో మీటబల్లొవై నున్న మీటలతో 

సంబంధమును చూపు సంఖ్యలుండును వం కిలో కావలి 

సిన సంజ్ఞ లు చేర్చబడినపిదవ నూచిక నూచించిన ఈ రెండు 

సంఖ్యలకు అనుగుణముగా మండు మీటలను కార్యకర్త 

నొక్కుచుండును మీటల నలన వర్చడిన రంధ్రములు, 

ఎడములను వర్చరచుటకును, వం యొక్క ఎడమును 

సరిశేయుటకును చీలలను పోతయం[శ్రమువద్ధ అమర్భును 

పోతయంత్రము నంపూర్ణముగా స్వశళ్చలనముచే పని 

జేయును అది మీటబల్లవై రంధ్రములు చేయలడిన రిబ్బను 

ఆధీనములో నుండును అచ్చు"పెన్టైళో £25 అచ్చు 

ముక్క లుండును వివిధ నమ్మేళనములకు |ప్రశ్యామ్నా 
యముగా వివీధ సంజ్ఞల మంచనచ్చును లేచా (ప్రాత 

అచ్చుముక్కంల "పెమ్టైను తీనినై చి, [క్రొత్తవెన్టైను యంత 

ములో నమర్చవచ్చును ఆచ్చుముక్క లవ్రై ముద్రాతర 

ముల న్యరూపము పోతపోయబడును అచ్చు అతరము 

యొక్క క్రింది కాగము మూనకట్టులో షోతపోయ 

బడును ఇదివరలో నర్మించిన విధమున పోశయంత్ర 

ముసై ముద్రామరములు (అర) నం కిగా వర్పడును 

అచ్చు అతరము౭ను కూర్చి అమర్చి వెట్టు సొధారణ 

చట్రములో ఈ పం ప్తలన్నియు కూడుకొని సిద్ధముగా 

నుండును ఇట్లు బిహు విధముల ఉసయోగళరమయిన 

వీ ముద్రణయం త్రము వార్తా వక్రీకలు, (గ్రంళములు, 

చిల్లర విసయములు ముద్రించు ననేక శార్యస్థానములలో 

ము[ద్రణమునకు నలనిన విలిధ శార్యములను జశేదోట 

జరుగుటకు లీలును ళలిగించున దై యున్నది ఒకసారి ఉప 

'యోగించిన అన్ని అచ్చు ఆథరతులను కిరిగి కరగించి, 

(క్త నంక్లలను తయారుచేయుటక, ఈ య 0 (శ్ర ము 

తోడ్పడును అందుచే ఈ (క్రొ శ్తనర్ధతి ఆర్థిక సొలక్యమును 

శేహార్చినది, నకముద్రణ యశము ఈ విధముగా ఒక 

అచ్చుకోళ్చు యంతముగానే శాక అచ్చు వేయు కార్య 
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స్థానమునకు శావలషిన వస్తువులలో వెక్కింటిని నను 

కూర్చ గల ముగ్రాతర నంధావిగా కొడ ఉకయోగ 

వడుచున్నది 
కాగ $ళా 

ఆజ౦కొ = అజంతా హిందూ దేశమునందు మిక్కలి 

(పొచీనమయిన శళాజ్మేశముగో విళ్యాతమైయున్నది 

ఇది వాన్తుకాశ్ర కలశాత్ర్రములను సరనముగా నీక 

రించి రచింపబడిన [పొచీన హైందన 9 క్తి చిత్రలేఖనము 

లకు ఒక అనదృళమును, అద్వితీయముగు ఆగు నుఛా 

వారణను 

1 ప్రవేశిక 
శ్థలము = అజంళా అను (గ్రామము చు(వనిర్థిరెందిన 

గువో మండిరములకు వడుమైళ్ళ దూరములో నున్నది 

(80804 17645 టా) ఈ గువాలు [మరపు 
బొంకాయ శాష్ట్రమున జారంగాళాదు జిల్లాయందలి 

ఫరర్పూరు అను (గ్రామమునకు మిక్కిలి నమీనమున 

గలవు (వకృతి బొందర్య రనజ్ఞుడగు ఒకానొక కళా 

నిష్టాతునీరే ఈన్థలము నరింపబడినడి నారిత తృణాది 
సొందర్యముతో ఇరుదరుల నొరయుచు పొరు సెల 

'యేటిలో లోయ అక్యు క్తనుముగా భావించు తథిణమున 

భితువులకు వళకాంత వర్షావాసముగా ఉప యోగవడుట 

కయి ఈ ఆజంకా గువాలు కొలుచలడినవి 

ఈరీకిగా గువాలు ముందరనుందర నరినరములలో 

విర్మిశమురియినవి ఇచ్చటి నహజకోళయు, లివ్నిక్షళయు, 

భీతువులు (ప్రశాంతముగా ఛ్యానము శేసికొనుటకును, 

కళాఇిజ్ఞలును, శాస్తుశాన్ర) పండితులును ఆ వేళపూరితు 

లగుటకును తోడ్సడెను 

భూగర్భళాత్ర విషయము = వాఘోళా (౫28011) నరి 

చామకొనియున్న చరియ' పొడుగునన్కు 'చాని నుధ్య 

ఇాగమునండును ఈ గువాలు (త్రవ్వలడినబి ఈ చరియ 

(దొ శారమును కలిగియున్నది, మొదటి గువా 

మొదలుకొని వడనగునానరకు చరియ మొక్క ముఖ 

పాశము సా'పీశముగా (క్రనుముగాను, సిమ్మట అకష్మి 

కముగా మిక్కిశి నిలువుగాను నరిణమించుచున్నది 

వన్తుళః ఈగువాలలో సగపొలు గుహలు నక్చిమాథిముఖి 
ముగాన్కు తక్కు నగపాలు గునాలు (పొళ్ళుముగాను 



శనివీంచును మొదటి గువా మొదలుకొని వడన గులా 

వరకు వైనన్న కొండలవరున క తివాయినలెను, ఆగువా 

ఖన్నిటీని చాటి జలపొశమునకు చేరువరకు (క్రమముగా 

విన్హ్యృతమగుచు కనీవించును జలపొతము యొక్క ఎత్తు 

మొశ్తముమీడ 118 అడుగులు అందు నతు కత్యులు 

కలవు అంత్య కత్యకు “వక్కుండు” అని'పేరు నక్కుం 

డము నుండీ వామోళానది తిరిగి (వ్రవావారూసమున 

బయలు కేరును 

ఈ గువోలయనులు [ప్రచండ శిలాఖిండముల నుండి 

నిర్మికముతై యున్నలి వీటి పొడవు 800 గజములకు 

శైగా నున్నది అవంపూ ర్తిగా నున్నవాటితో కలుపుకొని 

ఈ గువాలన్నియు ముష్పదిమై యున్నవి వీటి ఆడుగు 

తలము సనుముగాళేరు ఎనిమిరన గుసా అన్నింటికంచ 

మీక్కిలి శగ్గుగాను, నీళడరక బిశేనముగా రగ్గరగాను 

ఉన్నది 89 న గుషా అన్నిగువాలికంకు ఎత్తయినది 

ఈ గువొలను నధికోను, ఊగువాల నొండొంటికోను 

శలుపుచున్నట్టే షాదీ పోపొనములు ఇవ్సటి!ిని అచ్చట 

చ్చట శాననగును మిక్కిలి ప్రారీనములయిన గువాలకు 

పామీవ్యము నందును ఎదుటనున్న కొండల యొక్క 

ఉన్నళ [వ్రదేశముతంరును కొన్ని ఇటుక కట్టడముల 

అవ 'శేషములు అచ్చటచ్చట కనువించుచున్నని 

ఈముప్పడి గుహాలలో 9, 10, 19, 26 39 

సంఖ్యలుకల గుహలు శై శ్యశాలలు (లేళ సానూజిక 

అరాధనశాలలు), శీషించిన గువాలు సంఘాళామములు 

కేక వివోరములు (అనగా థితువులప నిచావస్థానములు) 

(క్రవ్వువద్ధతి అసంపూర్తిగా (త్రవ్వబడి చేటికిని 

|పొళమీళ స్థికియందు నిలఛియున్న (కొన్ని) గువాలను 

ఇట్టి ఈ గుహలను |శ్రవ్వుటయేందు ఆనుసరింపవడిన పద్ధతిని 

మనము నులశ్లముగా ఊహించవచ్చును ందుగా 

బాము శాస్త్రోభిక్ట పొర్యలౌము డొకడు సమగ్రముగా 
ఈ గువోనిర్యాణ విధానమును పరికల్చించి యుండు 

ననుట స్పష్టము అందకడు వాస్తుకాన్త్రము, అలంకర 

ఇను, ధ్వనిశల్పము, తశ ణాల్థకరణము (ఆది [ప్రలంబ 

శిల్బ పట్టిశా దూశమునగాని జ్యామితి రీశులలోగాని 
ఉండనచ్చును) మున్నగు వాటి వినరములను, 

'వెలుతురు కల్సించుటకును, చూవడులకు నుగోవారముగు 

దృక్యములభించుటకును వలసిన వళ్ళాట్లను చిశ్రణముల 

విస్తీ ర్థమును, సన్నీ చేశ ములనుకూడ ఆతడు తోలుదో లచే 

నథళము వేసీ యుండును 
శిశీయవైన చిన్న ఉలిచేతను, సు్తెచేశను, ఒకప్పుడు 

శిలానోందు లోత్రైన నందులు కల్ఫీంభగల ఇరువై నట్టే 

మొనగల ఒకరీఖి గుననము చేతను, గుహలను తొలుచు 

వని పాజత్తుగా జరిగినట్లు కనిపించును మొట్టమొదట 

కట్బలొగ్గుతో శాలి రంగుల బఖ్రపస్పు రాతితో గాని రూన 

శీఖను గీచి విశానమునుండి |క్రిందిఖాగమునకు తొలుచు 

పని ఇరంభించవణను ఛాతిలో కెండు మూడు అడుగుల 

లోతుగల నందులను కొట్టిన మీదట, మధ్య నున్న రాత 

కట్టలను సగులగొట్టి తీనీవై చి, అవవరమయిన తొవులలో 

స్థూలశిలాఖండ ములను వదలిపెట్టుచు, బాటినీ పిమ్ముట 

_వ్రంథములుగా గాలి, విగ్రవీ శిల్చములుగా గానీ, ఇతర 

వాన్తుకా(స్త్ర = కీల్బక్యాన్ర & కలశములు గలవాటినిగా 

గాని నిష్ట విధావొనుసొరముగాగాని మలచుచుండిరి ఈ 

విధముగా కేలమట్టము తగులువరకు ఖనన కృత్యము 

సాగెను అయికే గండళిలను కొలుచుట, మలుచుట, 

పర్చిదిద్ధుటం ఈ వరులన్నియు తోడోడణే జ0గననుటను 

ఆనంపూ క్లిగ నిర్భాణఘులయిన గుషాలు 'కెలిలిడిచేయు 
చున్నవి 

వర్ణచీత్ర విధానము రంగువేయుటకు ఆధారముగా 

భి శ్రిళలమును, లిళానమును నిద్ధభుజేయు విధానమును, 

వర్లచ్మిక విధాననునందు పౌంశేతిళ లిద్యా |ప్రగబ్ళతను 

చూచినచో చిత్రశారునట గొప్ప కౌళల్యము, ఊవ! 
వచ్మద్ధి గలడని నృష్టమగుచుగ్నరి ఛాకిపొడిగాని, ఇమన 

మట్టిగాని, బంకమట్టి, అను'సేడ తరుచుగా పొట్టుతోనో 

ఈ&కథోనో, ననన్నతి సీచుశోనో కలివి "పెసర కషాయ 

ముళో గాన కెల్లను నీటితో గాలి, జిగురునదార్థముగా 
మారి ఆ వచార్థమును కకిశముగాను, గరుకుగాను ఉన్న 

ఓలాశలమునై గట్టిగాను, సమముగాను లేవనపట్టిగా 
మెత్తుదురు ఆ లేవన సట్టికో వినను కిలాతలమును గట్టిగా 

పట్టుకొనును అట్టు గట్టిగా పట్టుకొన్న ఆ కేతన పట్టిక, 

కడిగో మండగబే దాని నోళ కర్టీకతో చదునుగాను, 

నునువుగాను శేయదుడు ధాలిన్రై చక్కగా నున్నము 

కొట్టగా, అ లేపన పట్టిక ఆనున్నము బాకర్ణించును 



అస్థలనుంతయు ఎండినమీదగాని చానివై రంగు వేయరు 

రంగు వేయబడునపుడు (శ్రీ) కుమారస్వామిగారు శలంచి 

నటుల ఆ (నదేళనుంతయు తడిగా నుంచవిడుననుట అను 
మానాస్పదము 

మొదట రూపేఖలు గీచి, వాటిలో రంగులతో చిత్ర 

లేఖనము ఆరువబడును ఆ రూనరేఖలు సర్వడా మొట్ట 

మొదట ధాతురాగముణే గావి, ఎట్ట నుడ్జచే గాని న్నష్ట 

ముగా గీయబడును ఆ రేభాకృతులలో ఎరుపు రంగు 

నింపుడును చాలి మీద మిక్కిలి వలుచనే అచ్చమైన 

పచ్చనిమట్టి పూయబడును అప్పుడు చానిగుండా ఎజ్జదనము 

కనిపించుచుండును స్థానిళముగా అఖించు రంగులు భిన్న 

చ్భాయలతో పూయబడుచుండగా కవిళవర్గసుచే గాని, 

గాఢమైన ఎఖుపు లేళ నలుపు రంగుచే గానీ, Cu 

నూత్మములై న భాయలభచే గాని, విందయివుంచే గాని వశ 

శిఖలచే గాని రూపరేఖయు ననీక్ళశ మొనర్పబడును 
దీనికే రూవ'ేఖకు నంపూర్ణముగా (ప్రమాణ భూకమును, 
నలయిత నునగు భునఫరిమాణగుణము ఘటిల్లును 

ఇందు ఉఫయోగింవబడిన రంగులలో ఛాతుళాగము, 

కుంకును లేక సిందూరము, హరిదళము, వీలిమందురంగు 
నీలి మైలుతు త్తము (Lapis 1211 0199), కజ్టలము, ఖడి 

మట్టి, జేగురునుట్టి, ఆకునచ్చరంగు మున్నగునవి “పేర్కొన 

దగినవి రంగులన్నియు స్థానికముగ అభించియుండును 

నీలి మెలుతుత్తము (140 141 0110) మ్మాశము జయ 

పూరు నుండి గాని వేళవు హిళ్ళాగమునుండి గాలి 

'శెస్పింపబడియుండును మిశ్రవర్షములు కూడ అపురూప 

ముగా ఉవయోగింవలడెను. ఉదా బూడిర వర్ణము 

వర్ణములన్నియు నమసాం(ద్రతతో ఉప యోగింపలడలేదు 

ఆది విషయమును బట్టియు, స్థానిక తాళానరణమును 

ట్టియు నిర్ణయింపవిడెను 

అజంళా చితలేఖనమునందు సాధారణముగా (ప్రొరీన 

హైందవ చీక్రలేఖనము నందువలె వర్ణ సొంళర్య వై లమ 

ణ్యము ప్రధానలశ్యముశాదు ఖి త్రీ తలమును [ప్రధాన 

ముగా జాజుమన్ను, పచ్చమన్ను మున్నగు సాం(ద్రమును, 

గాటునయినవ న్నెలతో అమేయములయిన భానములతో, 

ఛాయలతో నింపుటైై యత్నించుటయే వ్రభానలత్యము 

ఇట్లు పరిపూర్ణ రచనతో, గాటయిన రంగులతో భిల్ల 

gi 

శలమును నింపుట ప్రాచీన చిత్రలేఖన "గౌరవమును 

అశకిళయి ౦ప'కేయును 

కొల గణవము = వేదన గువా &క చై_ల్యకాల అందు 

చెండు శాసనములు కలవు అవి అగువే "కాలి 

మును నిర్ణయించుటకు తోడ్పడుచున్నవి ఆ శాసనము 

లలో నొకటి అ గువో ముఖకలఅమున బెక్కబడీయున్నది 

శెండవది చాని 'యెడను వపాళాగోడమీద చి్రింవవిడి 
యున్నది. (ప్రాచ్య పొళ్ళాత్య ళానన వరిళోధకులలో 
(గ్రముఖుడయిన (ప్రొ ఫినకు లైడర్సు (064%) యొగ్చ 

అభిప్రాయము (వ్రశారము ఆ రెండు కొ సనములలో 

చిక్రించబడిన శాననము |క్రీ ళ “రెండన శ ళాన్టీ నుధ్యభాగ 

మునకు చెందియున్నది గునో ముఖతలమున చెక్కలడీన 

శాసనము అంతకం'ు (పాచీననుయినరి ఇట్లనుటకు 

కారణము అందలి కొన్ని వర్ణములు అకోకుని శాననము 

అందలి వర్ణాళ్ళతులను కలిగియుండుటయే ఈ శాననము 

నందు ఈ గువో పురోఖాగమును “చానీస్టీ, వు క్తకటవోడి" 

అమచాడు మలిపించి ఉానమొసగినట్లు (వ్రాయబడి 

యున్నది ఈ శాననము మహఖై త్య చాళాయననమునకు 

కుడివైపున నెదుట చెళ్కబడియున్నది అ ఇాలమున 

దడిడానథమునందు అశ్యంత విర్హృతనముయిగన రాజ్య 

మును అంధ్ర శాతచాసా నులు సరిపాలింఛుచుండిరి 

దఉిణావథము నందును (వ్రన్తుతము ఆంధ్ర ప్రరేళముగా 
వర్చడియున్న [ప్రాచ్య [న్రడేశము నందును, (ప్రస్తుతము 

జొంకాయి రాష్ట్రములో ఒక భాగముగా తర్చోడియన్న 

పశ్చిమ [ప్రదేశమందును కౌద్ధశిల్బను యొక్కయు, వాస్తు 

శత్రు యొక్కయు అభివృద్ధిని శల్ఫించి, శాత వానా 

నులు విఖ్యాతులయిరి దడతిణాపథము నంరలీ స్ట ఎపి 

చిన్నాములు. అవి కొండచే, కేడీసా, కార్లే మున్నగు 

స్థలములందలి (ప్ర ప్తరమిలను శొలిచి నిర్మించిన గువో 

రుందిరముల వంటివై నరు సరే, (లేక) భట్టిప్రోలు అను 

శావతి, జగ్గయ్య పేట మొదలగు శావులండు గల నిళ్ళా 

చాత్ముక నిదర్శనముల నంటి నైనను నే. నిర్మాణ విధా 

నము, పొం శీలికరచన, సన్ని వేళములయండలి సామ్యము 

మున్నగువానికే పూర్వో క్షమయిన ఆఖంశా యొక్క 
వూర్వశాలికతను (ధ్రువవరచుచున్నవి వడనగువా యొక్క 

ఎడమగోడ యందలి చీక లేఖనరునకును, దీనికి నమళా 



శిళనుయి, 'రెండన శశానీ! చెందిన కొండనే, శాన్టేవద్దను 
గల శిల్ప విన్యానమునకును, వన్త్రుధారణము నందును 

అళరణములు నైతిక లతణములు మానవ వీ[గ్రవాము 

ఇందు (వదర్శించుటయందు సన్నిహితమయిన పొమ్యము 

కలరు 
తొమ్మిదవ గువాకూడా ఆకదై శత్యకాలయి యున్నది 

చానికిలి వదవ గువాకును నిర్మాణ రచనా విషయమున 

పోలిక కలదు ఈశెండును డొదాపుగ సమ కాలికములు 

తొమ్మిదవ గువా 10 న గునాకంపె కొంచెము వూర్వ 

శాలికనుని కొందరు 'వాదెందుచున్నారు కొండ రది 

10వ గువాకం'పి కొంచెము అనంతర కాలిళమని వాదించు 

చున్నారు 18 వ గున ఒకవినోరము అందు కుడి 

మూలనున్న ఒక కొట్టవప ఎడమవైవున వెనుకనున్న 

గోడమై ఒక శాననము కలరు అందు దీనిని (గుహను) 

ఘునముడదుడను నణిజుడు కట్టించి యిచ్చెనని (వ్రాయలడి 

యున్నది ఈ భావనను 10 వ గుహాయంగడలి వాకిస్టీ 

పు శ్రకటవోది శాననలిఖశను కం చె ఆనంళర కాలిక మనుట 

నష్టము 
18వ గువా ఇక చిన్న నినోరము దీని ముఖభాగము 

ఫడిపోయినది 1 8వ గుపహయందువ లె ఇందొక _వ్తంథరహిళ 

శాం (ఉకు!ేలు) కలదు. అందు మూడువ్రక్కలందు కొట్టి 
డీలు ఉన్నవి ఒక్కొక్క. కొట్టిడీలో రెండేసి రాకినెజ్టిలు 
కలవు ఒక భొట్టిడీలో ఎక్మైన రాతి దిండ్డుగూడ నున్నవి 

ఎనిమిదత గునోలయముకూడ ఒళవివోరము. అది అత్యం 

తము నిమ్నళళముననున్నది ఆ గురోశయము విశేన 

ముగా చాళనము శానింగవిడియున్నది అందలి తలము 

నిద్యుద్టీవ ములను సమకూర్చు విర్యుదుళ్చాదక యంత్ర 

ములను స్టావించుటకు అనుహాల (ప్రదేశ ముగా ఉపయోగ 

చడుచున్నరి 
6,9, 10, 1818 సంఖ్యలుకలి అయిదుగువాలు 

థీస్తోళముకంగు పూర్వశాలమునకు శెందినవిగా రనివిం 

శుచుక్నవి 

ఇయ్యాద్య గువోఖనన శార్య సంరంభానంతరము 

లొశాటక రాజుల ఆధివశ్యశాలను వచ్చువరకు ఈ నజ 

శాళ్ళుక శార్యమునందు ఒక విధమగు క్రో యేర్భడి 

నట్లు కనినీంచును చాశాటక రాఖుల రాకతో (లాఖన 

నము అత్యధికముగా భారీయెత్తున అరంఖింపః డెను 

వాశాటక రాజులును, ఉత్తర హిందూర్థాన మునందు 

సామ్రాజ్యాధినత్యమును నహించిన గున్తళాకాలును నను 

శాలిపళ్రై యున్నారు ఈ రెండు శాజకుటుంబములును 

కై వాహిక సంబంధమును శ లిగియుంజెను పూర్వమందు 

గువోలయముల యొక్క అదర్శము, నొటి 

యంధలీ చిత్రలేఖన సంపద శారణములుగానో = కళొత్మక 

మును, సృజనాళ్ళకమునగు నీ శార్యమునందు గుష 

చక్రవర్తులను మించవలె నను సనుంచిక సృర్థాభానమే 

శారణముగాపో ఈ పునరుజ్జీనన వినయకమయిన (వో 

దళ శక్తి ఎద్దియెననునరే.. ఈ శాలమునందు మనకు 

రమణీయములయిన గుబోలయనులు లభించినవి ఇవి 

ఈళాతమున (ప్రవ ర్రిల్లిన వాన్తు విద్య, మూర్తి నిళ్ళా 

ణము, చిత్రలేఖనము మున్నగుచాటికి అత్యుళ్తను 

నిదర్శనములు నీటిలో “పెక్కింటి ఉత్స శ్త్యభివృద్ధులకు 

శరణము ఉద్యోగుల యొక్కయు, వశ్చగల్మము నందలి 

(శేటి సేమ్, అకోళా జిల్లా, బెరారు) వాళాటక రాజల 

సామంతుల యొక్కయు, జాడార్యమే వాళాటక 

శాకగు నారిపేనుని (శ్రీ ఈ 476.5600) మంకక్రి 

వరావాజేవుడు, 16 వ గుహోలయమును లెద్ద సంఘము 

నకు సమర్చించెను 17న గువిలయమును వారినీనుని 

పొమంకుడు అళ్ళకు డను రాజకుమారుడు దాన మొన 

శ్చెను 

1, 2, 16, 17 నంఖ్యలుళల గువోలయముల 

శాలాము క్రమమును గూర్చి విమర్శించినతో, 1, 16 
సంఖ్యలుళల గువోలయములు నమశాలికము లనియు, 

17 వ గుహ, నాటికి అత్యంత సన్నిహితోశ్తర కాలిక 

మనియు, 8 వ గుహ ఆ గువోలయ (శేణిలో కుట్ట 

తుదకు తముయినదనియు, విచ్వాంను అందరును 

అంగీకరించిన విషయమే శావట్టి ఈ భాలుగు గువోఖయ 

ములును (క్రీ శ ర్ వ ళశాల్టికి చెందినననియు, b¥6న 

శశార్టి మధ్యళాగమున విర్శాణ శార్యళ శకి ంబంధించి 

నట్టియు, అళ్యంజో[గ్రమును, ఫలఫ్రదమునగు శాలము 

ఘటిల్లిన దనియు కేఓవడుచున్నదె 

వీరీ వ గువా కొంచెము అనంతర శాలమునభిచెందినది 

కడివైపు దర్వాజా మైభాగమున వరండాకు వెనుకనున్న 





నాగరాజా ఆజంకా 18సిగువా 
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గోడపై శాననమొకటి లెక్కఅడియున్నది అందు నుగతా 

లయము (మిద్ధారయము)ను బుద్ధభద్రు డను నొకభితువు 

ధర్ముముచేపినట్లు (వ్రాయబడినది ఇతడు భన్వి రాజునకు 

చ్నేహితుడు భవ్వి రాజు అక్మకుడను రాజునకు మం|క్రి 

ఇతడు 17వ గువోాలయమునుకట్టించి యిచ్చిన వాడుగాని, 

అళని ఉక్షరాధిశారిగాని ైమైయుండవచ్చును లేఖన 

ఇాస్తాగినుసారముగ, ఈఇాననము |క్రీ శ కర్0 585 

నం[రముల నుధ్యకాలమునకు చెంరినరిగా నిర్ణయింనబడి 

నడి కావున é శ 6వ కళార్లి ప్రథమార్థ భాగమునందు 

శిల్పలిచ్యా విషయకమును, కళాళ్ళకమునగు (క్రియా 

నంరంభము |వ్రవ ర్తి ల్లినట్లును వడమోళాళ్షిలో ఎట్టి ప్రయ 

త్నములేనట్లును శలంచుట కనకాళముగలదు అయినసు, 

26 న గువోకోణమునకు ఎడరు వై వునగల నమతలను 

నకు సంభంధించిన కుడిగోడవై (వ్రాయబడిన ఒశానొక 

శాష్ట్రకూట శానన ఖండము ఈగుహాలయములు క్రీ శ 

8, 9 శళాబ్దుంలో ఉపయోగమున నుంజెనని రుఖావు 
జేయుచున్నది 

2 వాస్తువు 

ఆజంజా యందలి మున్చది గునాలలో రెండు 

గుహలు (9, 10 సంఖ్య గలవి) హీనయాన కౌద్ధనుత 

శాఖకు చెందిన చై శ్యాలయనులని ఇ్లసికొని 

యున్నాను ఇని (క్రీస్తు పూర్వయుగమునకు భెందినని 

మరి మూడు గువొలు (19, 86, 89 సంఖ్య గలవి 

మవీ'యాన లౌద్ధశాఖకు చెందిన చై శ్యాళఆయములు ఇని 

హీనయాన చైశ్యముల కన్న చాల ఆశ్వాదీనములు 

శ్రీశ 6,6 శళాబ్దుల కిని చెందియుండవచ్చును మిగిలి 

నవి గువో నివోరములు ఇక్కడకూడ రెండు స్థూల విభా 

గములను మనము గుర్తింపనచ్చును నాలుగు గువాలు 

(8,12, 18, 80 సంఖ్య గలలి) [క్రీస్తు పూర్వవు హీన 

యాన జౌద్ధశాఖకు సంబంధించినవి మిగిలినవి అర్వాచీన 

కాలమున విళినీల్లీన మనోయాన శార్ధశాఖపు నంగింధించి 

యున్నవి ఈ వివరములు మైన పేర్కొన్న నుపోయాన 

వైత్యములతో సమశాలికములై యుండియుండును 

చై క్యాలయము అన్నిటిని సానూన్యనుగు ముఖ్య 

లతంములు కొన్ని కలను వీటి న్లైళన్పు గుమ్మటము 

శేళ కమానురూనములో నుండును రైత్యము నెలువలి 

ముఖకాగము (1460) నందు ద్వారము వైన గుజ్ణవు 

జెళ్ళ, అళారములో నున్న ఒక "పెద్ద వాతాయనను 

కొట్టవచ్చిన ట్లుండుట మరియొక విశేష లత ణము 

చై జ్యాంశళ్ళాగము న్తూపొక్ళళి _వ్రంథములతో వేరు 

శేయలడి, గర్భగుడి (నడికొడ్డు), విశ్రాంతి నుండసము 
(లిచుట్టినచ్చు వసారాలు కలిగియుండును వపారాయే 

విగ్రాంతిమండవము వెనుక భాగ మునుగూడ చుట్టియుండి, 

(వదశిణ వథముగా ఉవయోగవడును విశ్రాంతి వేళను 

నట్టనడును పూజాస్థానముండును అది వై శ్యాకారమును 

గాని లఘు న్తూపాజారమును గాని, దగోజా (భాతు 

గళ్ళము) ఆళారమునుగాని కలిగియుండును. ఇవియు 

పర్వతగర్భమున శొలువబడిననియే 

మొదలి దళ బైళ్యములు = శ్రీస్తుపూర్వము వెలనిన 

వియు, హీనయాన జౌద్ధల నిర్మాణములును అయిన 

(ప్రాచీన చై శ్యములలో బుద్ధవిగ్రనాములు కాన్నించవు 

బుద్ధభగవానుని భౌలికరూసమును యఖాకథముగ [ప్రద 

భృించుట చారి సంప్రచాయమునకు ము డీనివి 

చారు పట్టుదలతో పొటించీరి కళ శాజ్ఞములు గడచి నుఫో 

యాన కొద్ధి మవోన్నళ స్థితికి వచ్చినప్పుడు ఈ 
లోపమును పూరిందుట 3. ప్రయత్నములు సాగెను 9న 

నంఖ్యగల గువి లహిర్మాగనునందు బుద్ధుని నమున్నత 

విగ్రవాములు ముందున్న శెక్కడముల్చపె తిరిగి చెళ్ళు 

బడెను అయినను ఫూర్వవై శ్యాలయములందలి వాస్తువు 

నిరాఢడంబరమై, అర్వాచీన వైతర్ణముల వాస్తు నిళ్మాణ 

ముతో ఆత్యంతము భిన్నించుచున్నది 

శివ సంఖ్య గుహ, ఈగునాయొక్క చాన్లు లక్షణ 

ములను సం[గనాముగ వీకీంచినచో సై అంళము లిశద 

మగును ఈ గున చతురస్ర కారముళో నున్నది 'చాని 

వెనుక కొనను దగోళాయు, డాని చుట్టినచ్చుచు, వర్తుల 
.న్షంభవరంపరయు గలవు ఇది విశ్రాంకి మందిరస్థానము 

దగోజా మీది యండము అర్ధవర్తులముగా నుండి, ఏషమ 

వృత్తాకార మైన చిమ్మ వై నిలచినది ఈ వమ్ము ఎత్తుగా 

నుండి విరలంళ్ళతముగా నున్నది దాని చుట్టును కంబె 

కట్టు ఉన్నది మీరికి బోయినలొలదియు ఇది ఈం [్రీంచ్రై న 

పిరమికు రూగ్లములో నున్నది శిఖరభాగమునందు 

చెండు చారునిర్మిత ఛత్రము లుండిన ట్టూహింనదగియు 



న్నది ఛ్మత్రడండములను నిలుపుటకు "వై భాగమున కల్చిం 

సఐడిన గుంటలు డీనికి నిదర్శనములు ఈ గువాయందలి 

వ్రంథములు సాధారణాలంశారము మాత్రము కలవియై 

అష్టళోజాక్ళతి కలిగి, [క్రింది దిమ్మశోని, మీది దిమ్మశాని 
లేకుండనున్నని విశ్రాంతి మందిర భాగముల వైకవ్వ 

చరునుగా నుండి “రెండు చిన్న కిటికీల గుండ వెలుతురు 

లోనికి (వ్రవరించుళున్నది 

ఈ శాలను డైత్యముల (ప్రశానరితణ మేనున, అవి 

చారు నీర్మాణములను అంధ(ప్రాయముగ ననుకరించు 

చున్నవి చాట్ పూశ్రాళ్ళతులును ముఖ్య వినరములును 

నూగ ఛారు నిర్మాణమురి యనుకృకులే వాటే లా 

శిల్చులు వీటిలో కస్టై దూబములను, వాసములను గూడ 

నివృయా౭నముగ నే చొబ్బంచుటకు సిద్ధపడిరి 

అర్వాచీన చైత్య సభలు అనంతర కాలమున వెల 

నీన నుహోయాన దైత్య వభలు మూడింటిలో ఒక్క మైన 

89 న సంఖ్య గుహా అసంపూర్తి మిగిలిన 
చిండును అనగా 19, 26 సంఖ్యల గువాలు ప్రాచీన 

వైశ్యముల 'యొరవడికే అళ్ళకగా గలిగియున్నవి 

అత్యంత ముఖ్యమైన "భధ మేమన, లీటిమీడి యలంకర 

ణము సువివులమై, అణువణువునకు శ్రద్ధతో చేయబడి 

యున్నది దగోజామీదనే గూళ్ళలో బుద్ధ విగ్రవాములు 

శెక్కు.ట జరీగినది బుద్ధుడు నింవోననము వై కూర్చున్న 

యట్లువు, నీలుచున్నట్లును, విబిధరీతులతో కుద్ధ విగ్రవా 

ములు లాజుల వై భాగపు కడ్యయుల మీదను, విశ్రాంతి 

మందిరపు నెనుక గోడలమీడరు శెళ్కుజడియున్న వి 

కృతులు సన్చీలు తిన్పలుగా వీథి నడరున (10266) 

ముఠిచజడియున్నఏ చా స్తవమునట గువోంతర్శహొర్భా 

గము అన్నియు నమానముగ కిల్చ శావుళ్యముడే అలం 

కృతములై యున్నవి |ప్రాచీన దైశ్యములందలి ప్రశాంత 

గంభీర వాళావరణము తొలగి దానిస్థానే (ప్రభూళాద్భుక 

కల సంపద చెలుచారుచున్నది అళ్యాలీన చై త్యము 

లలో వడిళస్పునకును ఖై కనా శాయనముల గళ్ళ పని 

కనీ గూడ శమ్టైనాసములను వాడు ఆచారము త్యజింన 

బడెను సభాశననమువందటి వంశములు నిట్టనిలువుగా 

కొలునవై నది పిరమిడు అకృతిలోనీ పిట్టగోడ వీటియందు 

శాన్చించదు న్రంథ్రములు వర్తులములై చ్రాకృతిలో 

నున్న వలియన్స గుంటలుగల్లి, లకాలంక రణములు ఆకర 

శాకృతులు వీటిపై చెక్కబడి యున్నవి 

19వ సంఖ్య గువా శాద్ధుల గువో నిర్మాణ వాస్తువు 

నప సమగ్ర |వ్రతినిధియైన మచ్చుతునకగా పరిగణింసవిడు 

చున్నది గుహోంతర్భాగము నందలి ప్పంభము లన్ని టికిని 

సృంథవు మైదిమ్మెమీద మధ్యళాగమున ఆనీన బుద్ధుని 

విగ్రవాముబు చెక్కబడియున్నని దూలముల తన్నుణు 

(Brackets) ముందుకు చొచ్చుకొని నచ్చిన ట్లుండును 

ఇనీ మావటీలతోగూడిన ఏనుగులు, శార్టూలములు, 

ఎగురుచున్న మిధునములు నన్న్యానులు, గాయకులు 

మున్నగు రూపములలో చెళ్కబడినవి అగభాగమునం 

దున్న రెండు _స్తంథములవైని తన్నులు సోలభంజికల 

భూనమున నున్నవి లాజులమీది కుడ్యమువేన బుద్ధ 

వీగ్రవాములు ఆవీన స్థికిలోను కిష్టదాకారముల్ 'ను, 

గదులు గదులుగ చెక్కలడినవి వీటి! నడుమ నడుము 

జంతు మనుష్య లిగ్రవాములలో ఆల్లుకొనీన జిలుగుపని 

టార్పశిడినడి 

ఈ గువా లీథినదరు అశ్యద్భుశమైన చిత్రములతో 
నలంకరింపబడి యున్నది చ్యారనుంటపము ఛిన్నదయ్యు, 

అందలి _స్తంభచులు లలితలలిళముల్రై యున్నవి 

ముంజూర్నువైన చైత్య చాశాయనము గంఖీరముగా 
శాననగును డీనికిరువ్రక్కోలను స్థూలాక్ళతి యతవీగ్రనః 

ములు శెక్కబడియున్న వి వీటికి తిరోళాగమున నున్నిత 

మైన ర్లంక్రవు అంచుకట్టు వనితనము గలదు ఈ భాగ 

మంశయు చిశ్రళావన యందును, వనితనమునందును, 

శిఖరముల నందుకొన్నడి చి(త్రనివరణములయందు నిస్తుల 

నంపదయు, చిత్రముల పరమాణములయందు లాలిత్య 

మును ముఖ్యముగ గమనింపదగినలి 

6వ సంఖ్యగల గుహకూడ మహాయాన వైశ్య 

నభా మంటనమే అయినను అది 19 వ గుపాకన్న 

"పెద్దది శాని గువోనిళ్ళాణము నందును, అలంకరణను 

నందును ఇది 19 న గువాకు తీనికట్టు అని చెస్పవచ్చును 

ఇచ్చటి చిశ్రాలంకరణము శడు(శద్ధను రూపెట్టురున్నను, 

చిత్రకారుడు అలిగాపోయి. శిల్పించినాడను ఛానదు 

శోచును. చిత్రపరిమాణములలో సమత్వలాలీత్యములు 

శొరనడి లయ సమన్వయను కెడినట్లనిసిం చును 



మొదటిదశ విహారములు [్రీస్తువూర్వపువినోరములు 

నిరలంకృళములై;,  ఆకృతినిమురముతైై కాన్పించును 

వీనిలో మధ్య గది యొకటి యుండును దీని చుట్టును 

మూడు |ప్రక్కలను అరలు (0018) ఉండును ఈ యరలు 

చిన్న పరిమాణములలో నుండును (ప్రధాన మందిరముతో 

శలుపుటకు వీటికి ఇరుకుచ్వారములు కలవు అరలలో 

నిడుపు బల్లి లకితిగ చెక్కి, ఒకభాగము తలగడవలె మండు 

టశై కొంచెము ఎక్తుగ వర్పరుపబడి యున్నది ఇది కొర 

నవ్యామల శయన సౌకర్యములు 

18 వ గుహ మిక్కిలి (ప్రావీనమైన వివోరముల 

విథాగమునకు చెందును కాని 18 నంఖ్య గుహ 

(పొచీన వివోరములకు చళ్ళని యుడావారణము కాగ 

లదు దీని నడిమిగది 19% అడుగుల వెడల్పు, 164 అడు 

గుఠలోతు, 7 అడుగుల ఎత్తు కలిగియున్నది మధ్య 

మందిరమునుండి వెలువడు అరలు న స్తవం ఖ్యలోనున్నవి 

ఇంధు మూడు ఆరలు ఎడనుభాగమునను, కుడిభాగము 

నను వెనుళవై పునను రెండేసి యరలును గలవు కౌ 

థితువులందుకూడ అలంకరణ ప్రీతినినర్లమగుటకే, వారు 

తొలిశాలమునుండియు ఈయరలమీద బుద్ధ వవిశ్ర చిన్నా 

ములను, దగోజా, పవిత్రమైన కటకటాలు, శాశితెరలు 

మున్నగువాటిని భెక్కుచుండిరి ఈయంశనున ఆజంకా 

నిరోరములు, నమశాలికములైన ఖాజా, వేడ్చా 

జాన్నారు, నానికు మొదలగు (వ్రచేశములందలి గువో 

వివరములను బోలియున్నవి ఇవియన్నియు (క్రీ పూ 

ెండవ లేక ఒకటవ శణాల్బి మునకు చెందినవి 

అర్వారీన విహారములు (క్రనుముగ 'జోద్ధమతము 

జవాదరణమునందు ఐలీయమగుచు వచ్చిన కొలదియు 

భితుకుల నంఖ్య హెచ్చదొడ?ను వివోరముల వి స్తీ రకా 

వరినూణములు 'వెద్దవయ్యెను మహాయాన నత విజృం[ 

ఇముత్రో వివోరములు బేవాలయములుగ మారజొచ్చెను 

వూజావిఛానమునకై బుద్ధుని మనుష్యాశార విగ్రవా 

ములను నిర్మించుటకు మవోయానము అనునుతించెను 

ఈశాలపు వివోరములందు వివోరమునకు వెమళఖాగ 

మున వి(గ్రహాస్థానమైన మందిర ముండుట ఆచార 

నుయ్యెను 4 న నంఖ్య గువాలో మొట్టమొదటిసారిగా 

పూజావి[గ్రవామును, సూర్వమందిరమును (ప్ర వేళ "పెట్టుట 

చూడనగును ఇది అళ్యంత ప్రాచీనమైన మవోయాన 

వివోరము డీనిలో 87 చదరవు టడుగుం లి స్రీర్ణముగల 

ఛానడిశలదు వెనుక భాగమున పూర్వ మందిరమును 
పూజావ్మిగ్రహమును ఉన్నవి 'జౌద్ధకీవిళము యొక్క 

& శ్రమలశణములు దీనియందు (ప్రలిమివించు శున్నవి 

గుఠా మిక్కిలి విస్తీర్ణము కలిగియున్నది డీనివాస్తులమణ 

ములు బృహాచాశార సంపన్నము కై యున్నవి అలంకార 

చిత్రము మితిమీరిలేక పొదునరీలతణము కలిగియున్నది 

ఈలచణములు కౌద్ధమశము యొక్క సంయనునశీలి 

మును, అధ్యాళ్ళిళ జీవితము యొకు నిరతిశయ వైపు 

ల్యమును భూచించుచున్నవి ఈ వివోరము U ళో 

మూడన శశాక్టిలోశాని అంతకుపూర్వముశాని శొలున 

విడియుండునని తోచును బ్వారబంధముమీదను, వాతా 

యనములమీదను కనవిడు శెక్కడపునని అనంతర కాల 

ములో జరిగియుండును 

11వ సంఖ్య గల గువొ నిర్వివారముగ మహాయాన 

గుహలలో పూర్వపూర్యశర కాలమునకు చెందినదని 

చెళ్చవచ్చును నాసీకు నందలి శ్రీయ గువాతో దీనిని 

పోల్చుట వలన ఇది [క్రీ ౪ ఛాల్లన శశాల్టి నిర్మాణముగా 

భావింగబడు చున్నది ఈ గునాయందలి వోలు (ఛానడి) 
మధ్యనుమున ఛాలుగు న్హంభములున్నవి 7న నంఖ్య 

గువాళో ఈ శ్రంళములు ఒకచాని నరనన మరొకటిగా 

రెండు నరునలలో నున్నవి 6 న నంఖ్య గువాలో మధ్య 

_వ్రంథములు చతు స్పంఖ్యలో నున్నను అన్నివైపుల 

చుట్టువారుగ మరొక వరున స్తంభములు కలవు అజంకా 

యందు రెండు ఆంకస్తుళ గువోనిళ్ళాణమునకు 6వ 

గువాయే (ప్రశ మోదావహారణము ఈరితి స్తంభ కల్చన 

వంళ్ళ _వ్రీనీయజాలకలో యెననుట శెల్ణము చానడి చతుర 

(ప్రాకారముతో వలియాశార _స్తంథములకు ఫోక్తు కుదుర 

కున్నది నురొళ లోవమేమన, రెండువరునల _స్పంథను 

లుండుటచేత చావడి |కిక్కిరినీనట్లగుచున్న ది గీలి వర్యవ 
సౌనమే చానతిచుట్టును నునంగళమునై , నమైక్యమైన 
ఆకృశిగల _స్తంథయుగళ నిర్మాణము (colonnade) af 

రచన 1,1, 16, 17 నంఖ్యల గువాలలోను, కన గువా 

వై యంకస్తులోను శాన్ఫీంచును సమళా బశణముగళ 

.ప్పంథయుగళ విర్శాణమును, సువమృద్ధమైన అలంకరణ 



చిత్ర సంపడయు ఈ గువొల శొళ యర్భుత సోందర్యము 

నాపాదించుచున్నవి ఈ పొందర్యము కొన్ని గువాలలో 

విస్తారమైన వర్జర్నిశ కల్పనముశే ధ్విగుణీకృత మైనది 

శేషించిన అజంశా నినోరములలో 18,17, 1, 2 

సంఖ్యల గువాలు మిక్కిలి (ప్రాముఖ్యము వహీంచినవి 
మొదటి రెండును క్రీ ళ భవ కళాట్టి శరమపొద 

నిళ్ళాణములని నిళ్ళ్చయించుటకు వీలగు శానన లేఖనములు 

కలిగియున్నవి 16 న గునాలో 66 అడుగుల ఛడరము 

చావడియున్నది చుట్టును 20 స్తంళయుగళము లేర్న 

రువ బడినవి దీని వెనుకథాగమున |ప్రలంబి పౌధాననమున 

తెళ్ళిబడీన బుద్ధుని వీగ్రచాముగల వూజామంధిరమున్నడి 

ములరకి భాగమున బదు స్తంభములమై మోపిన కన్పుగఖ 
వసారా కంరు నసారాకును చానఢీకిగి కండు (ప్రక్కల 

14 అరల వరుస యున్నడి మరి రెండు అరలు పూజా 

మండిరము రెండు |వ్రక్కలను కోనడి లోసలి భాగమున 

శానవచ్చును చానఢియంను 20 గ్రంథములు శలవు 

11వ నంఖ్య గుహ ఇది ప్రై గుహలో సమానమైన 

యాౌళ్ళకి రచన భలిగియున్నది. చావని న్లంళములుకూడ 

నై గుహో స్తంభముల నలె అఅంశార నంపర నషింది 

యున్నవి అవి శఖర వ్రచేళరు నందును ఇడుగుళ్రాగము 

నందును చకుర(న్రముగా నున్నవి వీనికి మధ్య భాగమున 

మాత్రము అంచుకట్టునని కలదు నపొళాయందళి స్తంభ 

ములకు [క్రింద చెక్కుడు దిన్ములును, దైన చెక్కడర్స 
శన్నులును గలవు వ్మిగ్రవమున్న సుండిరప్పు జ్వారము మై 

నలి రరమైన శిల్చను కలదు కిలివై 6ళాగుల్మాళ్ళతులు, 
బుద్ధవిగపోములు, ఛ్యారపాఖికలి, రింగులు రింగులు, 

"ఛనవేయజడిన మోప నమోనాలు, గోడలో అావిన 

చరరప్ప న్లంశములు కమల వశ్రములు మున్నగునవి 

చెళ్కజడియున్నలి నూలలుదలి కబ్ము క్రదేళములలో 

మళరములినై నిలిచియున్నట్లు భెక్కలడిన నారీ విగ్రహ 

ములు కేశానంధళరముగ రున్నవి పూర్వగుందిరము 

నందలి న్హంభములు, చకుక్కో,డ స్తంథములు [ఈశస్తా 

అంకరణమునకు వెలవుతై యున్నవి 
1 వ సంఖ్య గురూ స్తంభముల యింపు ఫొంపుం 

లోను, కదికరో వాన్లు అంగ (పంక్యరిగముల శళా క్రశా 

వము నందును, 1క, 17 సంఖ్యల గులు, 1 వ గువా 

శన్న మిన్నగా ఉన్నను మొత్తముమీర సరికించినచో 

ఇక్ళశి రమ్యతయండు ఈ గుహూ వాటిని అధఃకరించు 

చున్నడి ఈ కాల్లు వివోరములలోను ఇదియే విశాల 

శనుమైనది దీనిలో చ్యారమంటవము, వసారా, వాల్లు 

కవుల నన్న (క్రోవలుగల చావడి, పూర్వ నుంరిరను 

(Ante chamber), బుద్ధభగచానుని అంలర చుంలియైన 

విగ్రహము భెక్కవిడియున్నలి వినకళము యొక్క ఆంశ 

శ్యాగమునందు 14 అర లున్నని వపారాకు "రెండు 

(వ్రళ్కలను మరికెండు చిన్నగదులు గలవు నపాలా 84 

అడుగుల నిడివియు, 9 ఇడుగుల వెడల్పును, 18 ఆడు 

గుల 6 అంగుళముల ఎత్తును కలిగియున్నది దీనిముధ్యళో 

బక "పెద్దద్వార మున్నది చ్వారబంధము, స్పంభోవరి 
భాగములు మిక్కిలి మందరముగ చెళ్ళు బడిని చ్వారము 

64 అడుగుల చరరమైన "పెద్ద చానడిలోనికి తెరచు 

లొనును దీని కన్ప కారమును 80 శ్త్రంథభయుగళములు 

మోయుచున్నవి చుట్టును 9 ఆడుగు 6 అంగుళముల 

వెడల్పు వసారా యున్నది చావడి వెనుక శాగమున 

ఉన్న పూర్వమందిరము 10%9 అడుగుల కొలతలతో 

నున్నది దీనినుండి పూజూమండిరమునకు పోను ద్వారము 

ళలదు ఇడి యద్భుత కిల్బములతో కూడియున్నది 

వూజామందిరయీ లాడావు 80 అడుగుల చడరముగా 

తీర్చవిడినది 

ఈ గువోంళర్భాగము నందలి స్తంభములు ఆకృతి 

యందలి వై విధ్యముళోను, అలంకార శిల్పము నందలి 

చమక్కృృతితోను, చాటిని శిల్చించిన నిళ్వకర్శల ద్ధి 

వైళద్యమును విరూపించుచున్న వి ఈ గుణములతో పొటు 

గుతోలి స్తీర్ణశ వలన నిరవధిక భానము కలిసీ భారత 

చేళము నంధలి సుండరతమమగు గువీనినోరములలో 

వొళ్కటిగా ఇది వరిగణింవబిరుచున్నని చ్యార మంట 

వము లిధ్యంస 'మొనర్బబడుటజే ఈ గుహానివిరము 

యొక్క. వెలునలి భాగము కోంత సొంపు చెడియున్నధిః 

బుద్ధకగచామని జీవిక సన్ని కేళనులును, గజయుద్ధములు, 

వేట చిత్రములు ఇక్కడ ఆద్భుత కాళల్యముతో శోక 

జడి యున్నలి ఇవి శిల్పము యొక్క అ(గ్రశిభరము నందు 

కొన్నవి గునామొక్క లీక కరరు ఆలంశార శిల్చము 

నందు విస్తులమై అత్యంళ సుందరమై ఫివులమై యున్నది 





అణంఠా 18 వ గుహ లోవటి దృశ్యము 



టోధినళ్త్య వద్మసాణీ ఆజంకాగువా | 





దివ్యమందరముగ శిల్చించిన _స్తంభములును, ష్షంభోవరి 
శిల్చ్పపు విన్నాణము 'మొత్తనుయి వినోరము యొక్క 

ఆద్భుత ఛానుణీయళతను, గాంథీర్యమును "పెంపొందించు 
చున్నవి 

2 వ నంఖ్య గువా శ న వంఖ్య గువాకు చాలా 

నరకు ఆ(మేడితనుని భెన్పవచ్చును చాని చావడి మొదటి 

గువాళన్న చిన్నడిగా నున్నది _న్తంథములును వాటి కొం 

తంలో కొంత ఖేదించుచున్నవి శాని ఈ గువాయుక్క 

అళ్ళశిరచన యందలి (క్రమనంవడయు, నమైక్యతయు 

శలిని ఒకటవ సంఖ్య గువొళన్న యిది శావవానీమ 

యంరు విశిష్టతరమైనదిగా భాసించుచున్నది 

ఈ కాలమున చాస్తుశ్యావ్హము మహోన్నతస్థికి నం'ె 

ననియు, ఉత్తమ వాస్తు సంప్రదాయములు (క్రమ సి 

చామ దళయం రుండెననియు నిరూవించుటకు మరి 

యొకటి రెండు గుశూలనుగూర్చి (వ్రవంగింవవచ్చును దీని 

తరువాత వ కారణముననో శాని అజంతాయందు నృజ 

నాక్నకమైన చైతన్యము ఒక్క మోరుగా అంతర్ధాన 

'మొంచెమ ఉదాహరణమునకు 84 న సంఖ్య గువాను 

చెప్పవచ్చును దీనియందకి చావడి క ఆడుగుల చదరమై 

80 న్తంథములు కలదిగా కల్చింపబడినది కాని యిది 

అసంపూర్జముగ విడువబడినడి నసారాయు, వీథి నదరు 

శ్తంథములు మాత్రము శిల్ప నమగ్రళను పొందినరి 

ఇచ్చటి ఎశ్తంథములన్నియు టక్కటిమా ఈము వెల్తిగా 

విధ్వంనళ నుగుట దురదృష్టము శాని గున = జళ్ళకి 

రచనా సొందర్యమును, మె కళ్చనందలి ముఖ్య దూ 

మునకు నంబింధించిన _న్తంభోవరి భాగములను నురిచుట 

యందు |ప్రదర్శీంనబడిన 4ల్పాచార్యకమును ఇట్టి ఇచ్చటి 

విశోరము లన్నిటిలోని కిది తలమూనిళముగాను, అర్భుక 

నిర్మాణముగల గువాగామ నద్ధరు చేయుట కుద్జేశించిరని 

తోచును 81 సంఖ్య గుహా యందు అజంశా గువో 

స్తృంథముల సామాన్య లితణనుగు "కర రూవనుయిన 

స్పంశ్ల శిరన్ను అద్భశ్యమగుట గణింపదగిన విషయము 

ఇవేటినుండియు 'కలశము = వర్దావళి రూపమైన న్తంక 

కము శిబ్బరంగమున (ప్రవేశించినది భారకదేళణ్ర అనం 

తర వాస్తు వునం దిది సర్వజబాదరణము పొండినది వ్శీన 

గురాలో ఈ నర్తువే కొలదిగా అభివృద్ధినొందిన సథక 

13 

ములో శావ్పించుళున్నడి ఈ గువా మూడవ సంఖ్య 

గువాకన్న అనంతర కాలమునకు చెందినగి కావచ్చును 

8 శిల్పము 

ఆజంచాళిల్చ నుంతయు చాలామట్టుకు మహాయాన 

సంప్రదాయమునకు చెండినదై యున్నది |క్రీస్లవూర్వవు 

చాటే (ప్రాచీన గుహలలో శిల్చమేమియు జేదనవచ్చును 

వాటిలో గోడలమీద వర్ణ చిక్రలేఖనము, కళాశ్యోతకము 

లగు అలింకరణములు మూ(శము కలవు నిజమునకు 

యాజ! మొదలుకొని చాలవర కన్ని గుపోలయములలో 

విదయేస్థితి కలదు శిల్బము క్రీస్తుతరుబాత రెండనళకాల్లీ 

నుండి మాత్రమే శాగవగును 

శిల్చ(ప్రారంభమునకు ఇెప్పలడిన ఈళాలమును బట్టీ 

భారతీయ ళిల్చళళటాడ కొయ్య చెళ్కరవు ననులనుండి 

ఉశ్చర్న మైనదని వాదింనబడుచున్నది కాని భారత శిల్ప 

కారుడు ఇంళకువూర్వము కొన్ని శళాబ్జులినుండీయు 

'రాతీఛెక్కడమునందును కొలుచుటయందును అభ్యానము 

కలిగియుం'చెనని స్పష్టముగా తెలియ వచ్చుచున్నది 

మౌర్యుల రాజభానులును, ఖార్ట్లూక్ శిల్చిములును 

గొవ్చవేర్చుతో జుడివ ఫా ప్లలాఘనముతో చాకిరెక్కడ 

మందు ॥టకులై న శిల్చశారులటే నిర్మింనవి ణెను 

శిల్చమందలి సాంకేతికత ఇారత శిల్ప శాచుని చే 

అనుసరింవబడిన సాంకేతిక విధానము మీక్కిలి శౌళం 

ముతోహాడినద్రై నంళవరంవళాగతమును, సాంప్రడాయ 

కమును ఆగు శిల్చలిజ్ఞానము యొక్క. అవేకో కశాక్టముల 

అనుభవమును. నిరూపించు చున్నది స్థూలాశారమును 

శయారుకేయటట 'వెడల్పగు ఉతియు, సున్నితమైన 

వివరములను చెక్కుటకు సన్నని ఉలియు వాడజజెడివి 

బొమ్మల వై కలికెక్కడచుల చివ్నాములేమియ కను 

పించపండ నుండునట్లు ఇెక్కబజెడివి ముఖములు, 

ఛేకులు నునువుగా రుడ్డబడెడిని ఈపని అన్ని యెడలను 

అళ్యంక విర్ద్టముగ శేయండినకి ఈ (ప్రాచీన శిళ్ళము 

అలో చాలాభాగము సవ్యవా స్త శల్బలజి లెళ్కబజెను 

శిల్చముల వానుభాగనులను చెప్కటయందు ఆక్ళతి 

లశనలోను, నునుపుదనమునందును స్వల్బలోవచులు 

కనుడుచున్న వి 



ఆఖంకా శిల్పము సంవ్రదోయగత మైన పొంశేతిక 

చిహ్నానులకును, బుద్ధుని మానా కారములో 

చి(తించగూడదను. నిసేధమునకును అతీతమైన దగుచు 

పబువిధములగు రీతులలో 'శాన్చించును బుద్ధుని 

యయుక్టయు, జోఢినక్వుం యొక్హ్రయు, ఇంకను ఇశరమైన 
బొమ్మలయొక్కయు పూర్ణ చిశ్రణము శేయటయందు 

అన్పటికి సాధింవబడిన కిల్చ(ప్రాళన్ల్యమును ఇవి (్రదగ్శిం 
చును (ప్రాచీనమగు అమకాశలతి, నాగార్జున కొండ లందు 

వళెచే ఇచ్చటను ఉళ్ళెత్తుకొమ్ముళశిల్పము (వజ ౧55) 
తన లిళిస్ట జీవచై కన్యమును నిలుపుకొన్నధి వర్ద చిత్ర 

లఖన మళివృద్ధిగాంచిన పదర కథనాత్మకమగు దృళ్య 

ముల చిశ్రణమునందు ఉళ్చేక్తు చిత్ర కల్పము ప్రాచీన 

౪ లమందువలే వ్ర శ్యేళఠను ఎవ్మవళాలము నిలువుకొన 

లేళ పోయెను అయినను నళ్గ శిత్రలేఖినగుగాని "కేవల 

వాస్తుినంణముగాని వ్రజ్యాన్నూయనుగా వినియోగ 

పడని పరిస్థితులలో అలంకరణ (ప్రభానముళొరశై ఉక్నెత్తు 

చిక్రసుల శిల్చిమే యింకను |వ్రజ్యేశమైన విలువను కలిగి 

యుండెడిది నిజమునకు వర్మ శిశ్రలేఖనము ఆభ్యున్నత 

దళనందిన యీశాళములో ఉళృత్తు చిత్రములి $ల్చము 

శాస్తువుకో నమైళ్ళత లొండినడి ల(గ్రవానిళ్యాణ నను 

స్యలు కిళ్పవిద్యకు వఢలిమ్మిబణెను ఈభాటి ని(గ్రవా 

శిల్చులు శప్తులను, కళాభిష్ఞలనుకూడ సంతో పెట్టగల 

అఫ్పరూవమైన శిల్చపళా కాన్టను సాధించి? 

శ్తంళఫలక చిక్రణ!ిల్బము (ilar Medallon) అమ 

శావఠరియందు అనమొానమగు పరిపూర్ణతను పొంవెను 

అజంశాకిల్సి ఈ అన,రావతీ కళాశెళఅమును చారో 

వళ్వముగా గ్రైళొనుచు ఉబ్బెత్తు చిత్రముల అలంకరణ 

నుందు తవ ఆనమాన వ్రజ్ఞమ నేలికుద్చెను వశ్రసంధద, 

వువ్సపక్కుడ్ధి, వీటి నిర్శాంములోని వాణ్యము, కమల 

పొందర్యమును, శు, చ, తప్పకుండ కిల్చించుట = " నంభ 

ఫంకముల మధ్యశాగమున చి(త్రిళముల్లై నిళ్ళిన్నమై 

రీగచుట్టలుగా వరిణమించు జలముల చిన్న నుడుఖలో 

శేలియాతు శశ శ్రనులి శిల్పము చేయేల, ఆకృతి రచన 

యందలి నిరశిశయానందను, డాని వజీనలై తన్యళ క్రియు 
ఆజంకాళీల్ప మునందు వీన్సంచెనాముగాపొడగట్టుచున్న వీ 

అజంతా పనిశనను అమరానకీ శిల్బమునుండి ఆనిర్శ 

వించి వరిణామము నొందిన శిల్బనుని యిది నిదర్శించు 

చున్నడి 

శల్చము నొస్తువు యొక్క సమన్వికాంళముగా 

ఆజంకాలో సృష్టుగా కనిపించును. ఇచట కొన్ని 

దృష్టాంతములు శెన్సనచ్చును , మొదటి గువాలోనలను 

నసారాలోను, గ్రంథముల ఆనులికములు (capital) 
ఖబుము = వాస్తును వీని పొందర్య నమ్మేళనమును 

చక్కగా నీరూఫీంచుచున్న వి బొలుగుమూలలందు ఉన్న 

మరుగుజ్జు బొమ్మలు, ఆధార ఆమలళముల (05805 

ఆగ) నవి న్లరాలంకరణము, రెండు మధ్య స్తంథముల 

నడిమి నిడుపాటి దూలనుళ మీది మిక్కలి నున్నితమై 

ఆద్భుత హోందర్యము వెళార్చు శీలాలంళార రీశులును, 

అమళకముల మధ్య కూర్చొనియున్న మురుగుష్టుళొమ్మలు 

కన్చుచూఢునంట్రి భాగము మీడ పూలమాలలు వట్టుకోని 

యెగురుచున్నట్టు చి|క్రింపవిడిన బొన్ము జంటలును, సున్ని 

శమగు మళరముల వెళ్ళడములు కలిగి మరుగుజ్ఞులచే 

నహింపబడుచున్న అమబక ముల (క్రింది చదరపు ఫలము 

లును, శాండము€ మధ్య నంపీడితమైన మ త్తవంటి ఆమ 

లకమును, వపోరాలోని గోడలో కలిసిన రెండు స్తంభ 

ములమీధ లెళ్కబడిన అర్థళనులనులు, వూర్లకనులములు 
గల థరిళములును, ముత్యవు నరులను 'వెడలిగ్రక్కు చుం 

డిన కీర్ణిముఖమున్సు మరియు డాని చివరభాగములను 

పట్టుకొని యెగురుచున్నట్లు వియటి స్తంభముల కది 

అనుళికముల క్రింది చకుర స్టే ఫలకముళ మీద చెక్కబడిన 

ెండు బొన్ములును, కొన్ని "పెద్ద ్రంథములనుధ్య ఫలళ 

ముల మీడ శెక్కబడిన ఉపదేళ బుద్ధుని |వ్రతినులును, కుడీ 

వైపున పూర్తిగా ఇయటనున్న స్తంభము యొళ్క మధ్య 

ఫలకము మీడ చి|శ్రింనబడిన నున్మథ జై ప్రయాత, ముద్దుని 

్రలోళనముం ఇవి అన్నియు శిల్బమునకు వామ్తువుంకు 

గల సమైక్యత యొక్క పరిపూర్ణకను నిస్సందేహముగా 

చెల్లడించు దృష్టొంతములు 

18వ, 17 వ గువాలు శిల్చిదృష్టీలో సెట్లు ముఖ్య 

మైనవో అఫ్లే వర్లచి త్ర శేభనమందును, వొస్తు సంపద 

యందును అంతముఖ్యను లై యున్నవి 16 న గుహలోని 

అధారోవ్రతినులు, ముఖ్యముగా ఎగురుచున్న అంటలు, 

(ప్రశంననీయవును సౌందర్య నుందును, ఆకృతులయందును 



సొటిలేవి వై యున్నవి చావడిలో వెనుక నరునలోని అతి 
రమణీయనుగు అలంకరణములుగల రండు మధ్య స్తంభ 

ముల అడుగుఖాగనును నాలుగుళలలతో మోయు నీింవా 

ముల యెనిమిరిబొమ్మలు చెన్నతగినవై యున్నవి ఈ 

సింహములు ఒక దావి వెన్నును మరియొకటి ఆనుకొని 

కూర్చున్నట్లు చెక్కబడినవి ఈ గువాలోని గర్భాఖయ 

చ్వారము, చానిమీద అవే భాగములలో తొలునవిడిన 
పున్ననంబంధమగు వివులచిత్రములతోను బుద్ధ విగ్రహ 

యులతోను చ్వారపొలికలతోను, వలయాలంకారముల 

శోను, (అటి మెలికలతోను, కుడ్య స్త, ంథములతోను, వద్మ 

దళనులతోను, ఆశ్చగ్యజనకముగానుండును మూలలం 

దలి చూరులమీడి మకరముల వె నిలిచియున్న (స్త్రీ (ప్రక 

మలు, ముందుగదిలోని స్తంభములు కుడ్య స్తంథముల 

మీడి అలంకరణములు కొడ విశేవముగా మనోర౦జళ 

ములై యుండును 

సంగనాముగా చెన్చదలచినచో, ఊవోతీఠ మైన అల్లిక 

పనికనమునకును, శిల్చగతమైన చాస్తువిబ్యానములకును, 

అజంకా ఒక గొప్ప చిత్ర్రదర్శనళాల యని నుడువ 

వచ్చును (ప్రాచీనమైన ఖారత దేళవు వ కళా'జేత్రమునకు 
గానీ పుఠాభవనమునకుగాని యిది శీసీపోదు ఛాస్తు 

నిర్మాశలైన యీ (ప్రాచీన కళావిదుల శ కిని గూర్చియు, 

వారికిగల ఓనధీఫరిక్ఞానమునుగూర్చియు (గిఫీత్సు చెప్పినది 

ఆతిళయో క్రి శాదు 

వర్ణ చిత్రలేఖనము మాసిపోయిన అన్నిగునొలలోను 

ఉబ్బెత్తు చిత్రములందు కనబడు అలంక రణాక్శకమగుపని 

నిజముగా అళ్యాకర్షణీయమై యున్నది బొ రాణిక్ష 
వృళ్తాంతములను శేఖాగడీ కాక్ళతులను, పుస్పవిశాన 

ములను, సతుల యొక్కయు, జంతువుల యొక్కయు 

బొమ్మలను కలీగియున్న డై యీ అలంకరణను వ్న్యాన 

ముఠియొక్క అనంత వై విధ్యమును మాపును పటి 

జంతు చీత్రములలో ముఖ్యముగా మళరముల 

యొక్కయు. కాకుల యొక్కయు చిత్రణము భి 

యొక్క కల్చనాచనుక్కృి ననునరించి అవురూవనుగు 

అలంకరణములతో కూడి చిత్రవిచ్చిత్రనుగు ఆకారములు 

కలగై యున్నది ఇచట బుద్ధుని యొక్క వ్య క్తిశ్వమును 
సంపూర్ణ ముగా శిల్బమందును చీశ్రముందును [ప్రకటించు 

టకు తగిన ఆదర్శవూర్వరంగ మును నృష్ణంచుటలో కిల్ఫి 

యొక్క అద్భుక కల్చనాళ కీయు పరిపూర్ణ కొకలమును 

తోడ్చడినవి 

జంళువులు అజంకాలోని బుద్ధ విగ్రహమునకు 

సంబంధించిన గొప్ప చిక్కడములను పరిశీలించుటకు 

ముందు వాటీకి ఏ విధముగను తీఎపోళ శిల్చిచే గై కొన 

విడిన మరికొన్ని యిఠిన్నక్తములనుగూల్చి సంగ్రహ 

ముగా శెన్చ్పశగియున్నది ఉదావారణముగా అజంశాలో 

చెక్కబడిన జంళువుల లొమ్మలు వాటి అలవాట్లను 

చా గ్థరికత ఉట్టిపడునట్లు (వళటించగల సామర్థ్యమును 

వెల్లిడించు చున్నవి వనుగు, ఆ జంకువునకు స్వభాన 

సిద్ధమగు అనేకమైన తీరులలో చూపబడెను , అశ్లే యితర 

జంతువుల శిల్చములు కూడ శిల్చి యొక్క నూక సరి 

శీలనను నిరూవించుచు జీన ముట్టివడు చున్నది అజం 

శాలో ఆవేళ గలములందు కనలడు లేడి, సీంపాము, 

తుదకు పొన్టేలు (రెండన నంఖ్య గువాలో బొప్టేళ్ళ 

పోరాటము చిశ్రిత మైనడి) మొదలగు జంతువులు వాటి 

అవయన నిర్మాణము నిర్దన్టముగను, కళొళ్ళళముగను 

ఉండురీతిని వాటి వాటి కుచీతముగు పరినరములలో 

నున్నట్లు శిల్చింపజిడినవి 

ఒక స్తంభము యొక్క ఆమలకమ్మువై ఒశేశిరస్సు 

కలిగిన ఛాలుగులేళ్ళు భెళ్ళఐడిన ఫలళము ముఖ్యముగా 

చేర్కొన దగియున్నది ఈ అనులక విషయమునందు 

శిల్చియొక్క- |ప్రకిళ, నాలుగు రీరముల నొకకిరన్సుతో 

కలువుటయందకి 'కొంపిళన మండుగాక, వాటిలో 

వ్రతిళొన్ను యందు నిజనుగు లేడియొక్క కీవక్షళతో 

శూడిన తీరును చూపుటయందు గలరు క్రిందియెడమలేడి 

శేలమీఠ కూర్చుండి అపొయమును శంకించినట్లు తల 

యెక్తి ముందునకు చూచుచున్నడి అడేశిరస్సువేరొళ 

తీరులో కుడ్మీవక్కోనున్న చానీ సవాచర మృగమునకు 
'వెనుకతోచిన ఆపాయమును పసీసట్టుటకు మెడవంచి 

జాగరూకతతో నున్నట్టి భంగిని కల్చించుచున్నది ఆదే 

శిరస్సుతోకూడిన వై భాగమందలి లేళ్ళజంటలో ఎడనులేడి 

శత్రువుయొక్క ఉపనరణమును పరికించు. చున్నట్లు 

మెడను! క్రిండికివంచి ముష్టైను ముందుకు చాచినట్లును 

కుడివైపుది శాలిగిట్టతో ముస్టైను గోవకొనుటట మెడను 



వెనుకకు |క్రిప్పియున్నట్టును అచ్చవులేళ్ళవలె ళనుపిం 
చును ఈఛాలుగు బలొన్ములలోని ేళ్ల శరీరములును 

ఘచాశారమునపు తగిన పరియగు కొలతలతో సజీ 

నాళ్ళతులలో నులునబడెను 

ఆజంకాళో మాసచాళ్ళకులు సంభ్యాధిక్యశలోను 

భంగినులలోను ఆక్చర్యకరముగా బెక్కలిజెను వీనిని 

మనము ఛాగరాజుగను, చాగిషిగన్కు గంధర్నునిగను, 

యతునిగను, వోరీశి లేక వంచికగను, చ్యారపొలుడు 

లేక చ్వారపాలికగను, అవ్పుడవ్చుడు కగన(బ్బార్థవలు 

నలుపు క క్తువిరూవచుతోను చూడగలము అశే ఒకచోట 

చేతియందు జెత్తముకలిగి, కొంతమంది ఐడిపిల్ల లతో ఒక 

ఇడివంతులు శానవచ్చును ఆ పిల్లలలో కొందరు పాఠము 

అందు నిమగ్నుశై యుందురు మరికొందరు పొ్టేళ్ళ 

సం'చెమును చూచి వినోదముగా ముచ్చటించుకొనుచుం 

రురు ఎచ్చటను మానవుని యొక్క అంతరంగిక గాంధీ 

గ్యముము, శీవిని వెలిబుచ్చుటలో శిల్చి యే విధముగను 

పొరవడిలేదు 

అపంభ్యాకములగు నాగరాజ (వ్రతిమంలో "రెండు, 

శళాదృస్టీళో సర్యోత్కృష్టమగు |ప్రాళ_న్యమును కలిగి 

"ఛీర్కొనదగియున్నవి 19 నీ గువొ యొక్క యెడమ 

చైవ చిట్టచివర తొలునణడిన ఫలకమందు నాగరాజు, 

ఛాగినియు ఒక వీంహోసనము మీర హార్పుండియున్న ట్లు 

శూవబడజిమ మరొక చాగిని తన కుడిగేతియం డొక 

ఛానురముతో నీంభోననము (ప్రక్కన పరిచారిక వలె 
చూపబ డెను ఈ ఇద్దరు భాగ, స్రీ భంగిమ ములలో ఎంతో 

వినాశము సంభవించినను అఘూడు మిగ్రవాముల ముఖ 

వై ఇరుళలోని ఆంకరంగిక (ప్రశాంతతను బట్టి, 'జౌద్ధ $ల్చ 

ములో ఆధ్యాత్మిక [శాన (్రికటనరునకు ఎట్ట ప్రముఖ 

స్థానము కలదో వెళ్లిడియగుచున్నది 

ఇద్దరు నాగరాజులు ఓక న గువో చ్వారమున కిరు 

వైపుల చ్య్వారపాలకుకుగా శొలునబడిన మరొ ఉచా 

హరణమను కలడు అ బొమ్మలు ఎక్కువ పెద్దవిగా లేవు 

శాని చాట్ శిరన్సుల ఆకార నిర్మాణము శిల్చి యొక్క 

పనికనములోని ఉక్కృష్టతను నెళిలుచ్చుచున్నడి ఆ 

యాళ్ళతులు నుపమారములు ముఖవై ఖదులు గాంధీ 

ర్యమును, నునః [వ్రళాంశళను న్ఫురింవ జేయును 

కథవాత్మక శిల్బము = శిల్బనుందు గాథల కూర్చు 

అనగా బుద్ధుని కథలిను లేళ జాతకమురిను (పూర్వ 

అబు) లేక జీవిత విశేషములను తెలుపు శిల్బము 

అజంకా యందు చాలనరకు లేదనవచ్చును కాని నర 

చిత్రలేఖనము ఇట్టి యిలిన్ఫ త్తమును గూర్చియే (వవ 

క్రించినది ఉబ్బెత్తు కల్బమునకు అమరావతి, నాగార్జున 

కొండ, సోంచి కార్దూత్ వంటి స్థలములందు చూవనడిన 

అత్యంత శ్రద్ధ అజంశాలో చాలనుట్టుకు నన్నగిలినది ఇది 

శాస్తువునప అంగమై, సహాయక శృళ్యములను పూర్తి 

శేయుచు ఆ|ప్రఢాన మైయున్నది 

ఇనప్పటికిని మొదటిగువా యొక్క, బీథినదిరు (P2086) 

మీది నాలుగు దృశ్యములను చెల్బు నాలుగు రంగము 

లును, 86 న గువాలోని |ప్రలోళన దృళ్యము, మవ పరి 

నిర్యాణ దృళ్యము మొదలగునవి అజంళాలో ఉబ్బెత్తు 

చిత్ర శిల్బ నంప్రడాయ మింకను నశింపలే దనియు, 

అమరానకి మున్నగు (ప్రాలీన స్థలములందు ఈ గీకి 

1లమున విళ్వకర్శలు సాధించిన సరినిష్టితశ్వమును 

అజంతా శిల్పి కోల్పోవలేదనియు, కథనాక్ళక కల్ప 

విన్యానము వరాళాష్ట్రను పొందినదనియు ఈ దృళ్యములు 

వ్యక్షము చేయుచున్నవి వివత్కరమైన నాలుగు దృళ్య 

ములు అనగా గౌతముడు తన వివోర సమయములందు 

చూచివట్టియు చినరకు ఆతని నన్యాన నిర్ణయము 

వకు శారణమైనట్టి దృళ్యములు ఇ వ్యాధ్యిగస్తుడు, వృద్ధుడు 

శవను, (ఛాలుగవడి శిలను) ఆమళానకీ శిల్చి యెక్క 

ఆశేన మైవుణ్యముతో చెక్కని డెను 

(వ్రలోథన దృశ్యము (మొదటి గుహ) జనరంజక 

మును ఆనాటి కళావేత్తయొక్క అభిమాన విషయ 

మును అయియున్నడి అజంళాలోని అక్యు శ్రను వర్ణ 

చిశ్రములలో నొకటి చానికై వినియోగించబడెను కాని 

86 వ గునాలోని శిల్చము “బహుళ, ఈ రెంటిలో, 

దృళ్య (ప్రకటనలో అక్యు క్తనుమైనది " టుర్ధునికి ఎడను 

వైవన మారుడు శేకిలో ధనుర్భాణములతో నిలచి 

యుండును , నూరుని ముందు ఓక గొడుగు లొంఛనబి 

గనో లేళ్ళ బుర్భుని దివ్యళకీనుండి తన రతణ కగు 

చిత్నాముగనో వట్టియంచబడెను నూరురి ముంగు 

భాగమున కొందరు (స్త్రీలు అసీనలై, మరికొందరు 
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శాట్యుమాడుచు ఉన్నారు వారిలో తన్నా, రతి రంగ 

అను నాతని ముగ్గురు కుమార్తెలు వారి ఆనర్ధృ లో 

భూసణములదే గుర్షింపదగియున్నారు. మారుడు శాను 

శైతయాత్రకై పోవుచున్నట్లు చూవబడినవుడుమ, శరు 

వాత శృంగభంగనునొంది బుద్ధునిచే వరాజయమును 

ఆంగీకరించుచున్న ట్లు చూవబడినవుడును చక్కని యోఢ 

వేషములో కనబడును కాని మధ్యనున్న బుద్ధ విగ్ర 

వాము శిల్చియొక్క అభీస్టముననువరించి మొత్తము 

రృళ్యమునై అధికార ముద్ర నహించుచున్నడి ఈ 

చిశ్రము ఛాలిలోని కళా నన్ని లేళములనుబిట్టీ కథ వాళ్ళుక 

శిత్రముగా నుండవలసియుండును ్రళ్ళళచిక మట్లు 

గాక బుద్ధుని మావోశ్మ్యమును అకౌకక ప్రభావమును 

మాత్రము (ప్రదర్శించు చి(త్రగుళికవలె నున్నది 

అదే గుహలో తొలునబడిన బుద్ధ నిర్వాణ దృశ్యము 
మూ ర్తి నిళ్ళాణసా(శ్రముల శనుగుంముగశే శెక్కు3డి, 

విషయ సంపత్తి అధికముగా నున్నను కథచాక్శకత 

యందు మిక్కిలి కొరనడియున్నది ఇందు అవేకములగు 

|ప్రతిములును, ఇాటకీయ విశేనములును కలవు బద్ధ 

శగవానుడు కిరన్సును శలగడవైనుంచి కన్నులు మూవి 

కొని శయ్యవై. వరుండియేన్నట్లు శూవబడెను అకని 

కుడికేయి గడ్డము[్రింద ఉంచబడినది బుద్ధుని ప్రతిమలు 

శాళనృత వరిమాజణము (శకి ఆలకీ అం ౮ పొడవు) లో 

నున్నను వాస్తవికతకు కొంచెమైనను భంగము రాకుండ 

చెక్కబడినవి ఇట్టి స్వాభావికఠయే దుస్తుల యొక్కయు, 

శలగడల యొక్కయు ముడుతలలోకూడ కానన గును 

ఆకని ముఖము గాఢనిద్రలో నున్నట్లు నిశ్చలిశ్వమును, 

(ప్రశాంతతను వెలిబుచ్చుచున్నడి శయ్య యొక్క కోళ్ల 

మీది శిల్చవు తీరులలో నివ్పటికి సదునాలుగు, వదు వేను 

వందల సంనశ్సరములు గడచినను ఎక్కున నూర్పులు 

శాలేదు అట్టి మాదిరి చెక్కడపు కోప్లుగల మంచములు 

చేటికిని భారతచేళవు నగరములందు శానవచ్చును నీటి 

కూజా నుంచుట శేర్చరుపవకిన ముక్కాలి పీట 

కూడ ఒక మనోవార కల్చముగల గృవోవకరణము 

ఆశయ్య [ప్రక్కన సుమారు ఇరునది నుంది ఖితుకుల 

యొక్కయు, ధితుణుల యొక్కయు విగ్రహములు, 

శమ గురుబేవుని నిర్వాణమున్న పరితపించుళున్నట్టి 

భావమును సృష్టముగా ముఖములమీద వ్య క్షము చేయు 

చున్నవి శయ్య వైని గుహాపడ్యముమీద ఎత్తుగా ఇం దాడి 

కేవళలు, దేవదూతలు, గంధర్వులు, ఈ మతోనువాంని 

(బద్ధవి యొక్క న్వర్గ వునరాగమనమును అవ్వో 

నించుట్యే (క్రిందికి దిగి నచ్చుళున్నట్లు చూపబడినడి 

శయ్య (వ్రక్కనున్న (వ్రతిములందు (మొదట) చూవబడిన 

విషాదముతో పోల్చిచూచినచో. తరువాత దృశ్య భాగ 

ముళో నమ్మోదభావము గోచరించును ఈ శిల్పము 

మొత్తమువై కలుగుఖానము సొమూహికతయందు 

కన్న కరుణరసొళ్ళకతయందు వరాశాష్ట్ర నంగుళొన్నది 

ఈ దృళ్యమునందలి శోకళ్ళాయ యే చక్రములను మన 

స్ఫును అధికముగా ఆఅకర్షించును 

గువోలయములలోని బ్రివ్మోండమగు బుద్ధ వ్యిగహ 

ములు ైత్యముల నమున్నత నుఖభాగములు ఖాన 

గాంఫీర్యమును ఆదర్శమా _శ్త్వమును చాటుచున్నవి 
సొరవాధయందలి శిల్బములందుకూడ, అవి యొక మనో 

రంజకమొగను రమణీయముగను ఉన్నను ఇట్టి విశేన 

మూర్తి కలుగదు ఇట్టి వరిణానును ఆనినార్యమై 

తోచును. వలయన, ఇతర వి[గ్రవాములు బుద్ధుని జీవిక 
ముతో సంబంధించినవై నను వరినూణమునందును, 

(ప్రాముఖ్యమునందును |వాస్వీకృతములై యున్నవి జుద్ధ 

భగవానుని విగ్రవామునకు (ప్రత్యేక సమున్నత స్థాన 

మొనంగబడకొళ్చెను (ప్రాచీన కారులు బుర్ధునియొక్క 

విగ్రవా కల్చనమును ని'షేధించియుండగా, తరుబాతిదగు 

అజంకా శిల్చ్పము అట్టి నియమములను విసర్జించి, ఆతని 

విగ్రహములను అసంభ్యాశముగా అనేక అళ్ళకులలో 

శొలుచుటయండు స్వేచ్చను నహించెను బుద్ధ ప్రతిమలు 

వివోరములందును చ్రైత్యములందును మౌశ్రమే గాళ 

ర్వారనుంటవముల మీదను, గోడ గూళ్లలోను, శూరుళ 

మీదను అలంకరణ నమ్తుపుగా తొలువఇడి యున్నవి 

బద్ధవిగ్రహనూలు బుద్ధమూర్తుల శిల్పకళా స్రాళ న్య 

మును నిరూసించుటకు ఈ లక్క ఉరాహరణము చెప్ప 

వచ్చును మొదటి గువాలోని పూకామందిరో నుండలి 

బుద్ధవిగ్రహము ధర్మచక్ర ముద్రతో ధర్మోసదేళము 

శేయుశున్నట్టి వైఖరిలో అట్టి (ప్రకిమలకు ఒరవడి శిల్ప 

ముగా నున్నది ఆతడు సింవోసనముమీద పొదతలములు 
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కనబడునట్లు వచ్చావభానీనుడై యుంణెను ఆత డొళ 

పొరదళ్ళళమగు దుస్తును ధరించి యుండెను అదుస్తు 

యొక్క క్రింది అంచు. చీలనుండలకు కొంచెము వైగా 

ఒక రేఖలే గుర్తింసనడెను కళ నముడాయమును 

పాం[ప్రడాయకనుగు రీతిలో మెలి వేయబడి వడినెక్తిన 

ఉప్లీషమువలె ముడి అమర్చండెనము. శీరన్నునకు వెనుక 

వైపున ఒక చ్మిత్రితనుగు శశ్రాశార ఫలకము కలదు 

ఇది (ప్రభాపరిచేవమును సూచించును ఇద్దరు మ 

గంధర్వులు న్వర్లభామమునుండి వుష్పోసవోరములను 

శచ్చుశున్నారు. సింహోసనమునకు వెనుక, బుద్ధున కిరు 

వైపుల గొప్ప కిరీటమును ధరించిన ఒక్కొక్క రాజ 

భృక్యుడు కలడు సింవోసనమునకు ముందు మధ్యకొగ 

ములో ధర్భుచక్రము. చెక్కబడెను అచ్యక్రమున కిరు 

వైవుల లేళ్ళ బొమ్ములుకూడ శరివు లేళ్ల వెనుకభాగ 

మందు కోందరుఖక్తుల |ప్రతిమలుకూడ కాననగును ఆ 

శక్తలు నలురకనులగు భంగిమలలో చూవబడిరి, 

కొందరు 'చేలమీద ఆనీనులై యుండిరి, కొందరు 

'మోశాళ్ళమీడ నిలుచుండిరి, నురికొందరు శాళ్ళను శేర్చి, 

ఒకటి భూమిని శాపనట్లును, నురొకటి సై కె శ్షబడినట్లును 

టాట్బిండి యుండిరి ఆనీంనోననమునై శతొలునండిన 

విషయము సారనాథమంధలి నృుగణావములోని బుద్ధుని 

భర్మోనచేళమును స్పష్టముగా న్య క్షవరచుచున్నది ఆ 

లద్ధ్మపశిమ చూమూలు నూనవ సరిమాణమునకు 

పూర్తిగా మూడు రెట్లు కలరు నించోన నాఢిన్టళమైన యీ 

లిగహాము 10 అడుగుల శి అంగుళముల యెత్తున 

ఉన్నది ఆమూర్తి ఒక సంప్రదాయళమగు రీతిలో 

నులుచబడినను చాని ముఖవై ఖరి ఆంకర్గత (ప్రశాంతతను, 

ఉరాత్త్రతను వెల్లడించుశు అత్యద్భుతమై యున్నది 

ఆ మూర్సి యొక్క. ఆధ్యాత్మిక |ప్రఖానము ఆ శాలమున 

అవార్నిళణు వెలుగుచుండు డీవముళ నునడ్గశాంతిచే 

అనల్బాధిక్యము వొందింపండికది ఆ దీపముల కాంతిలో 

అ మవోవ్య క్తి యొక్క "వెదవులమీది ఆతని యాకు. 

స్వభావమును నూచించు చిరునగవుకూడ వ్య క్షనగు 
చుండును 

గుప్రయుగము వాటి సారనాథ జేత్రము నిస్పంకేనా 
ముగా కో శిల్చము యొక్క అభినృద్ధిక ఆపారమగు 

డోవాదవిచ్చినను, గువ్తయుగము అనళ్యయిగొ హిందూ 

నుతము యొక్క సునరుద్ధరణకు బౌద్ధనుతము యొక్క 

కీణదళకును చెందిన శాలమని నురునకూడదు ఇట్టి పున 

రుద్ధరణాక్మళమగు నుళోగ్రేక్రముచే నృళింవబడనట్టయ 

విదేశయ కళా సంపర్కముదే మి[శితము శానట్టియ 

వకైళ కాద్ధ "ేంద్రము (క్రీ శ అయిదన, ఆరవ ళళాబ్ది 

ముల నాటి అజంజాయే ఆయియున్నడి కనుక అజంకా 

యంఠలి శల్నము, వర్గచిత్ర లేఖనము వాటి మతవివయక, 

ఆధ్యాకత్నిక [వ్రభావములం దొళ విశిష్ట స్థానమును ౮౭౦క 

రించియున్నవి అత్యున్నత కళా ప్రనూణములతో పరి?లిం 

చిన అజంకా శిల్సము అధ్యాక్ళిక కృపి యొక్క అత్యంత 

వరివూర్ల సాధనముగను, ఆధ్యాత్మిక భావములను, అలి 

లాషలను, ఉదేకములను, అనుళ్లవనులను [ప్రకటించుట 

యందు అదర్శసాధనముగను తోడ్పడుచున్నడి ఆశిల్బము 

బహుశః తరువాత హిందూ [ప్రకిమలందు సాధీంవ 

విడిన నిగూఢ అధ్యాక్మిక ఇావములందును, వీశ్వాళ్శకత 

యందును కోరవడియుండస ద్చును ళానిఇది అని నార్యము 

శానచ్చును రలయన కౌద్ధులు భగవంతు డొళడు కలిడని 

యంగీకరింవలేదు అట్టి సర్వాంశర్యామిమైన భగనం 

తుని అర్నారూనమైన వి(గ్రవా కల్పనమును గూడ వారు 

సమర్థింపలేదు 'కౌర్థనుతము డాని సీర్గాంతముననుసరించి 

అవశ్యముగా ఖొకిక వార మతమైయున్నడి, ఇాని అటి 

వేడు మనము గాంచు కర్కప్రకేదము లందలి [ప్రానం న? 

భాతికవాదము వంటిది శాదు ఆది యొళ ఉదాళ్తనుగు 

'ఛొతిక బాదము అనంతుడును, నర్వ శ క్తిమంతుడును 

ఆయిన భగవంతుని అధికారమును గాని, ఆతని నిళ్వసీత 

ముశై మార్చరానివైన ఆఛ్యాక్టుళ (గ్రంథముల [ప్రథాన 

మునుగాని బౌద్డు లంగీళరిందరు లీరి భౌతికచాడ మునందు 

ఈశ్వరుని చేతను వేదము చేతను నిజడ్ధము కాని అధ్యా 

శక సాధనకు న్వేచ్ళ యొనంగలడినది సొధారణముగా 

బుద్ధ (ప్రతిమ యొక్క ఆభ్యాక్ళిళతయు, ఆలౌకిళ మదా 

క్త్ర్యృమును నటరాజ విగ్రవామువంటి మైందన (ట్రతీమల 

*ఆ ద్రకినయొక్కం వెడబ్భ భాతి గుజమురికోగూడ ముందు 8 అడుగుల 8 అంగుళముల మరియే మోకొలినుండి మోకాలి 
వరన నీంచోననముమీద 8 అడుగుల 18 ఆంగళరులు 



దప్రశానముకం'జె అత్యంత విలతణమై యున్నవి కాని 

క్యా నవ్యానుల ¥ శాబ్దుల ఆధ్యాక్మీ కానుళవమును, అట్టి 

అనుభన (ప్రకటనమున శై కల్చింపబడిన కాళ్ళళ చిన్నా 
నులును, మానచోద్యమ పూర్ణ పరిథిలో మవోన్నక 

స్థానము నలంళరించు చున్న వనుటకు వెనుడీయనక్కర లేదు 

4 చిత్రలేఖనము 
వదవగువాళో ఇప్పటికిని నిల్చియున్న కొన్ని చిత్ర 

శేఖనములు U పూకి శశాలికి చెందినవని నిన్సంళయ 

ముగా శేప్పవచ్చును నడనుటి కారతబేశము నందలి 

కొన్ని గువాలలోని చిత్రలేఖన చివ్నాముంను శాలము 

నిర్ణయించుటకు వీలులేళ సాధారణముగా శిలాయుగము 

నకు నంబంధించినవిగా శలపబడుచున్న శిలాదిశ్రలేఖనము 

లను, కామఘర్ కొండలలోని జోగిముర గువా యందలి 

అన్నష్టములును, నంకేవోన్సదములువైన చిత్రలేఖన 

ఖండములను విడిచినశో నివియే (ప్రాచీన చిశ్రలేఖనమున 

వివ్పటికిని నిల్యియున్న నిదర్శవములని చెన్పవచ్చును కాని 

[కీ వూ 8న శశాలికి చెందిన వేదన గువా యందలి 

చిత్రములలోని అతి పరిణతమైన 'కోళలమును చూచినచో 

అలి ఆ (స్థితిని చెందుటకు ఒకటో, శెండో ఇంకను 

ఎక్కువో నవా(ప్రొబ్టులు వట్టియుండునని వ్య క్షమగును 

ప్రొచీన భారతచేళమున చిత్రలేఖన కళ మిక్కిలి వరి 

వళ్యమైన స్థితిని చెందియుం'డెనని పారన్వత నిదర్శన ముల 

వలన తెలియుచున్నది క్రీస్తు పూర్వపు శశాబ్జులలో ఇతర 

లలితకళలు, ముఖ్యముగా శిల్పకళ, పొందిన ఆళ్యు 

దయను భారతదేశ చిత్రలేఖన కళా, పొ చీనతనుగూర్చిన 

ఈ అభిప్రాయమును ఇలనరచుచున్నది 

చ్మికలేఖనకళయొక్ట. చేశీయ న్వభానమునుగూర్చి 

హాడ ఎక్కువగా వాడోవచాదములు చేయనక్కరలేదు 

ఆతి (ప్రాచీనశాలమున చిశత్రలేఖనములో ఆంక ను 

దయను సాధించిన వ విజేశమును భారతదేశఘునై 

సౌంవ్కృ్ళృతీక (ప్రభావమును ను డ్రించెనని నిరూపించుటకు 

వీలులేదు (ప్రొచీనకాల మందలి కీల్బ వాన్లు శాత్రము 

లను నీష్పాశికముగా వరిశీలించినచో నెన్వరైనను 

రతణావథమునంధలి గువో దేవాలయములు పుట్టుక 

యందును వరిణామమందును జేశీయనుళే యను నిర్ణయ 

అజంతా 

మునకు వత్తురు అప్పటి శిల్పము నమశళాలమునండో 

అంఠకునముందో ఉండిన చారు, ఇష్టీక్ శిలానిర్మాణముల 

మండి అనుళరింపబడినను ఆ మూలవ్రకృతులుకూడ నిళ్ళ 

యముగా డక్కనుకు సంబంధించినవే ఆవి రలిళళళలు 

దక్కనులో స్వతంత్రముగా నువ్పతిక్లి యుండుటయేకాళ 
ఉ త్హరహిందూస్థానము నందుళం'చ (ప్రాచీనశరము శై 

ఉంచడెనని నిరూపించుచున్నవి 

జ్రీపూ రెండన కాల్దిలోని చిక్రలేఖనము సదన 

గువాలోను నునూ శేలదియో, వందయో నంనశ్నర ము 

లంశకం'చె ఆర్వాచీనమైన తొమ్మిదన గువాలోను గల 

ప్రాచీన చిశ్రలేఖనములందు. చిత్రికములై న మానవ 

రూపములు (వ్రశ్యేకమైన వాపు లేఖలు, వేసకూమణ ములు 

శల చేశీయ వ్రజలవేమై యున్నవి శచితళారుడు ఛానిని 

శి(శ్రించునప్పుడు తన జూతి'శే చెందిన అన్పటి [పజలను దృష్టి 

వథమున నుంచుకొని యుంజెననుట స్పష్టము వాడ 

ఆండాకార ముఖములును, లొట్ట ముక్కు.లును, దళ మైన 

“"వెధవులును, సొనూన్య మైన ఉన్నతియుగలి దక్కనునందలి 

వేటి చేశీయ[ప్రజలను పోలియుందురు పురుషులు నడుము 

లింగంతగా వెడల్పులేని వస్త్రములు ఢరింతురు స్ర్త్రీ అధో 

భాగమున నట్టి వస్త్రచ్భాదన మే కతిగియుందురు. శాని 

వైనొళ చోకీయు, కలవై అధునిక భారకీయ వద్ధతి 

నొళ వోణీకాడ భరింతురు చారు డిర్చములైన 

శమ 'కేళములను నర్పముల నడగల ఆకారమున తను 

యోదలల వె రిబ్బృనులతో కట్టీ యయంచుళొందుగు చారి! 

వివిధములైన భూవణములు కలవు అందు శ్రాశార 

ముఖై న “పెద్ద కర్షాలంచారములును వలునూదిరులుగల 

లోనా నిర్మిత శంశవోరములును, ముఖ్యముతై నవీ 

వారు యోధజాకికి చెందిన |ప్రజలనుట స్పష్టము 

యోధులకు బళ్లెములు, గడలు, ఢధనుర్చాణములు, ఖడ్గ 

ములు, కొడనలినంటి నంకరక'త్తుకు శలవు చారు పొట్టి 

చేకుల చొళ్కాలు ధరింతురు వారిలో వొళని కగ్రమున 
శలపాగ రూవముగల యొకపెద్ధ (రస్తా౦యముళలదు కర్ణ 

నంరతణమునశై దానినుండి ఇరువంకల 'రెక్కలినంటి 

వన్త్రుఖండములు (వేలాడుచుండును ఆళ్లు ఆ శిరస్త్రాణం 

మును తలమై నుస్థిరముగా నుంచుటకు శాబోలుగడ్డము 

(్రంకినురడి వచ్చునట్లుగా ఒక వట్టీళట్టండి యున్నది 



అజంతా 

వంగీత వాట్యము లీ (మాలకు సోంవ్రచాయికో లఈణ 

ములుగా ఉండేను నుశాలయములకు సంబంధించిన 

సాంప్రదాయిక సంస్థలికో సరిణకము లైన వాద్య పరికర 

ముబును, మకిడితనులై న న ర్రకుల మేళ ములును చెల 

కొని యుంకెను గాయక నర్తకులతో కూడిన ఈ మేళ 

మున సదువైదుగు రుందురు అందరు త్రీ అం దిద్ధరికీ 

పొడుగైన జాశాలు కలవు మిగిలినవారు చేతులతో 

శాళము వేయుచునో, నాట్యము చేయుచునో కనిపించు 

చున్నారు శాలిమును సూచించుటకో సంగీశముకందు 

చియా వళాళాన్థను కలీగించుటకో కరజాళవద్ధకి ఇంకను 

అనలంబింసఖడుచువే యున్నది నర్తకులలో పవిత్ర వృత 

మునకు మిక్కిలి నమీవమున రున్న అమె శరీరమునకు 

పర్చాశారమున మెలికలతో బారీన చలనము కలిగించు 

టళోయన చేతులను వె శెత్తి నింళగా |శ్రివ్సియున్నది 

మిగిలిన యిరువురు న ర్తకుల నిషబ్యానములున్ను ఆడుగు 

లను |వ్ర'క్యేక భారతీయ నం|ప్రణాయమునభ శేండియ 

న్న౦ ఆధునిక వాట్యములలోకూడ నట్టినానీని మనము 

చూడవచ్చును 

కొందరు గాయపలును, నర్తపలును అందమైన 

జల్లీకళో కూడిన ఇళ్లల(ఏ!0011) నై టార్నుండియన్నారు 
వారి చేవములును, భూనణములకు ఈ రృళ్యమునందలి 
శాజాంత్కప్పర వనికలి నానీకం'కు భిన్న ములుగా లేవు 

ఈ వినరములను ఇట్టే చేవాలయముఖకు సంబంధించిన 

ఈ గాయనులును, నర్షకులును జీవిశమున గొరవార్డ్య 

మైన స్థీజిని పొందియుంగిలే కాని, వ చిధముగను లిరవింన 

విడుచుండలేరని 'శలియుచున్నరి 

నర్తన కేశాశంకరణ విధానములు రాజూాంతదర 

ద్రీలశాగికలెజీ వివిధ వివ్యావములు కలిగి యున్నవి 

అందు కొన్నీ మిక్కిలి వి ప్హృశములై యుండగా కొన్నీ 

శల ఎడనువై వున ఫొవటకీయు పర్ధతితో కూడి మిక్కలి 

నరళములుగా నున్నవి 

ఒంశన్చర కాంకలి చేర భూషణములు న ర్రశుల చేస 

భూనణముల నలెలే యున్నవి ఛారు ఢరించు నగరిలో 

కర్ణభూనణములును శంళవోరములును, దండకకియోము 

లును, గాళాలును కలను గాజు లా కాలమున దళ్కనులో 

(గ్రచారచుం రుండిననానినలెచే శంఖ ద్రవ్యము (couch) 

లోడనో, దంతముతోడనో చేయబడినట్టు కనబడుచున్నవి 
మౌస్కి, వైళను, కొండావురము మున్నగుచోట్ల అరిగిన 

ఖనన ములలో నట్టిని కువ్చకెవ్పలుగా కనివించినవి 

ముంశకేయి ఆంకయు ఆచ్భాదిశ మగునట్టుగా అట్టివి 

చెక్కు ధరించ ఐడుచుంజెడివి దక్కనునందలి లంభాడీల 

వంటి అదిను జాకులవారిలో అట్టి ఆచార మీస్ఫటికిని 

నిల్చియున్నది కొందరు (స్త్రీలకు తలలను, వీపులను 

అచ్భాదించు “వెడ్డ రుమాళ్లో, జనకుంకనములో కలవు 

ఇవి ఈ గచ్చు చిత్రము (250800) నంజేశాని శరుచాకి 

ఆజింళా చిత్రలేఖననులలో శానవచ్చుటలేదు 

ఈ దృళ్య మెరృటిడో ఇంకను పూర్తిగా గు ర్తింవబడ 

లేదు ఇది యొళ లాజు శన వరివారముతో వోధినృత 
మును పూకించుటకై వచ్చు సన్ని చేళశమును సూచించు 

చున్నది. లసాుళః ఆ చెట్టునకు నమీవముగా నిలబడి 

యున్న జాలునీ విషయమైన (మొక్కు, కెల్లించుటనై 

ఆక డరుబెంచి యుండును ఆత జేదో (ప్రార్థనను పఠించు 

దువ్నాడు అంతఃపురళశాంత లందరును ఆ కర్ముళలాప 

మున పాల్గొనుచున్నారు ఒక కాంత శిరస్సు మూడు 

కమిలి ఈకలచే నలంకరింనబడి యున్నది రాజు శిరీట 

మేడియు ధరింనలేదు శాని జుట్టుముడిచుట్టును పొము 

వడగ అశారమున అమర్చబడిన కొన్నీ భూషణములను 

భరించి యున్నాడు 

ఈ చిశ్రముల వ్మితణము ఖావనయందును, నిర్వసాణ 

మందును కూడ సువరివక్యమైన శిల్బమును సూచించు 

చున్నది ఈ కల్ప మిట్టి స్థితిని ఫొందుటప "సిక్కు 

శళాల్జులు పట్టియుండును శఈ గచ్చు చి[క్రమునందు 

చిక్రించభడిన బొమ్మలకును కొండచే, జెడ్సా, శాశ్లేల 

యందలి వై త్యములలోని థవనాంగణము అందును, 

గోడలని, స్తంభములవైని శెళ్ళబడిన శిల్పములంరళి 

బోమ్ములకును జలంళారిక వివరముల వినయనున 

నగ్నిహీకమైన సొదృళ్యము కనవచ్చుచున్నడి 
ఈ చిక్రలేఖకుడు మూననకీవిశరును మళ |ప్రొనేంచిక 

రంగములు శెంటను నిరూపించుటకు యళ్నించివాడు 

ఈ గచ్చుచిశ్రము నందలి లొన్ముల చిత్రణము ఇార్సీక 

ఛానముళనేళాళ ప్రపంచ సుందర సన్ని వేళ ముల మెడ 
గల సానంద దృకృథమునుగూడ వ్య క్రముచేయచున్నటి 

104 





ర
ే
 

లె 

వైక్నుమీడి చిత్రము అజంఠా 



చువోజినకజాళకనులోని ఓరి దృశ్యము అజంకా గుహ 1 





ఈ చిత్రలేఖన నుత్యు త్తమ వైజ్ఞానిక లశణములను కలిగి 

యుండుమేశాక మార్దన సౌందర్య చీహ్నిత మైన వనితన 

మునుగూడ |ప్రదళ్శించుచున్నది ఈ గచ్చు చత్రమున 

వనుపుపచ్చమక్ను, శేగురు మున్ను, అపవచ్చ మన్ను 

(Terre 1004), దీపపు మనీ మున్నగునవి రంగుల కువ 

యోగింప బడినవి అధరోస్థ్రమునకును, కంటి కొలుకు 

లకును చిితకారు. డెణ్టికుట్టినుండి (Red ochre) శయాట 

చేయబడిన 8కరోర మైన "కెంపు వస్నను వాడియున్నాడు 

వేలుతురు నీ4రను నూళించుటకు ఒకటవ రెండవ గువా 

అందలి తరువాకి గచ్చు జొన్ములలో కనవచ్చు లేక 

ముదురురంగు గువయోగింసబడియుండలేదు చేవాముల 

mh శిఖలు ముదురు శెంపులోళాని, నలువులోళాని 

(వ్రాయుడినవి చితణము స్థీరమును ౪లికమునై 

యున్నది శరీరములు వీళ్ళల మృత విబ్యానములకోళాక 

కీన౯ళత  నుట్టిసడుచున్నట్లుగా చి త్రింపబడియున్న వ 

క్రీ శా మొదటి శశార్టి యందలి భిత్రలేభినము 
శొమ్మిడన గుషయం 'దెకమళాగమున గల గ్రంథము 

లావై నున్న చితనములలో నొక్క చిత్రము మాత్రమే 

శ్రీ వూ ముడటి శళాల్లిలో ఛి|త్రింపబిడినట్లు తలనబడు 

చున్నది 
ఈ గచ్చుదొమ్మ భీమబలులైన ఒళ పొళాణిక గోపా 

లుని కథను నూచించు చున్నది అకడు కంఠములను, 

శోకలను పట్టుకొని [గ్రూరముతైన రన్యమృగయుల చల 

నములను గూడ అరికర్ట్ గలడు అ గోపొలుడు మిక్కిధి 

మందఠాకారుడు ఆశని విలాన ప్రవృత్తిలో మధురా 

బృంచానన భాద్వలచులందు గోవులను శాచిన గోపాల 

కృష్ణుని సాద్భళ్యము కొంతనరకు కననచ్చు చున్నది 

ఈ సన్ని కేళమే కుద (౮08) బానీక్ మున్నగు నీతర 

శ్లలనులందుకూడ భెక్కఐడి యుండుటరే ఆకాలవు కౌద్ధ 

చిత్రశారులయందు. అడి బహుళ (ప్రచారము నంది 

యున్నట్లు కానబడుచున్నది 

ఈ గచ్చులొమ్మ చై శ్యనిర్యాణములో సను కాలిక మై 
యుండుననుట సృష్టమె (క్రీ పూ మొదటి శళాల్దితో 

పొడ అజంకా చికశారులు తమ కళా ప్రతిభ భానింస 

శాలిన వ విన్యావముతోనై నను బొమ్మలను చి (క్రిం గలిగి 
యుండుటయు, శారీరళ చలనమును, నంఘర్షణమును 
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సునాయాసముగా నూళింబే గలిగియుండుటయు వింత 

కలిగించును 

వ్యవధానము = కీ పూ మొడటి ళళాబ్దినుండి 

క్రీశ తిన శశాల్టి వరకు ఇారశరేళ చి్రకళా చరిత్రలో 

కొంత వ్యవథానమున్నది చొమ్మిదవ వదన గువాల 

లోని కొన్ని చిత్రములకు అధార రహితముగనే కొంత 

(ప్రొవీనత వాపాధించుచు, కొందరు (గంథళ ర్ల లీ వ్యవ 

ఛానము లేదని చెప్పుటకు యతశ్నించివారు కిల్ప వాన్లు 

కళా చరి[శ్రములందు వము అట్టి వ్యవధాన ముండుటను 

పరికించి చూచినచో, అజంశాలో నుమారు నాలుగు 

శశాబ్దుల శాలము నృృేలేళ కి లోవించియుండెనని నిళ్ళ 

యించుట యుచితముగా ఉండును శాతవాహన సమా 

జ్యము యొక్క శేంగ్రము అమళావతికివి, ఆ సా మాక్య 

మునకు సంఖంధించిన ప్రాగ్భాగమునకును, మారుటయో 

కాశ్రపులకును ఆంగ ఇశాతవోహనులకును నిరంతర 

యుద్ధములు జరుగుచుండుటచే శాతవావారు లా భాగ 

మున శ్రద్ధవహింపళ పోవుట యో జూశపులు నైతము 

స్థీరరడి లిలితకళాదులను పోనించుటకు తగిన అధికార 

మును సంపొదింపళాలకపోవుటయో చానీకి కారణమై 

యుండును 

క్రీ ౪ మాడన శలార్థిలోని చిత్రలేఖనము = నద న 
గుహలోని కుడిగోడ మీద చితింవవడిన ఫడ్టేంత జాతక 

ముతో ఒక శాననము కూడ చిత్రికమై యున్నది అది 

లహాంళః మూడన కాదని నిశ్చయింసణడిన ఆ చిత్ర 

ముతో సంబంధిం చినదేయై ఉండును అందుకే ఈచీత్రము 

భారతీయ చిత్ర లేఖన శరత్రలో కరువాళి గొన్న ఘట్ట 

ముగా కానవడుచున్నరి దాని నిచ్చట కొంత సలినర 

ముగా నరిశీలన చేయవచ్చును 

చ్మికళారుడు సడ్డంత జాళకములోని పర్వ సన్ని వేళ 

ములను చికించినోడు శాని వాని (కనుము కొంక 

మార్చినాడు ఆతడు న|క్రములతోను, అజగరములతోను 

(Pythంns) గూడిన బురద నేలలు గల దుర్గమమైన ఆడవి 

లోని గజముల నగ్యళీవికముతో ఆరంభించి, మోళేవ 

మూర్తులతో నిండిన (ప్రాసాద దృశ్యములళోను, జక 

న్లూవము శోడను, విలోరముల తోడను గూడిన వనిత 

శశ్రమునప పోవుచున్న రొజాంతఃవురో వరిచారము 



తోడను చానివి ముగించినాడు మధ్యభాగమున అతడా 

గజరాజు పద్మసరస్సున స్నానమాడుటయు, ఒక 'వెద్ద 

మట్టీచెట్టు (కంద గల చాని (ప్రియమైన ఆశ్రయ స్థలమును 

చిశ్రించియున్నాడు ఈ వీధముగా జ౦శుజీవిత మునకును, 

(వళ్ళకి పొందర్యమునకును సంబంధించిన దృళ్ణములు 

దుఃఖశ్లేశ తమమ్స భక్తి విశ్వాసాలోకమునే |ప్రశాశింవ 

జెయండు మానవ భావములను చిలించు రృశ్యముల 

నుండి చేరుగా ఉంచబడినవి 

ఇడవియందలి జంతు జీనితమునకు నం 2 ౦ధి 0 చిన 

దృళ్యములలో బళ రమగునకును మొసలికిని జరిగిన 

పోరాటమును వర్ణించు దృళ్యమును చితళారుడు మిక్కిలి 

'శేర్చుతో చిక్రించియున్నాడు అందే నుగు తన శత్రువును 

వెళికలండనై చి, ఛానిపొట్టవై శన ముంగాలొళటి "పెట్టి, 

చానిని తుత్తునియలు శేయేటకై తొంఠముళో గట్టిగా 
నొట్క.చన్నట్లు చి శ్రిత మైయున్నది శాళికి వమీవముననే 

భీకరమైన నుహాభాగను ఏనుగు శాలి నొకదానిని వట్టు 
కొనగా అది దురంతరమైన వేదనపొందుచు తన తోడీ 

వనుగుల ప్రాయము నర్థించుటకై ఆ ,ర్హృనాడ మొనరించు 

టళో అన కొండమును మైశెక్తినట్లుగా చి(క్రింప ఐడి 

యున్నది గజయూధ మొకటి వడ్గనరోనర మున స్నానము 

చేయుచు తొండముల వెళి వివిధ స్వాథాలిళవిన్యాన 

ములకో వానిని వంకరగా (్రివుచు 8లీడో క్సావామున 

ఉప్పొంగు దృశ్య మొకటి మిక్కిలి మనోజ్టముగా ఉన్నది 

శాణీ గజడంకములను చూచి మూర్శాశ్రాంయళరాలైవ 

ఆస్థానదృళ్యము వాటకీయ |ప్రభావనుతో కడు మనో 

వారముగా ఉన్నది ఆ వడ్జంశనాగము వూర్వము ఒక 

ఆశశారములో అమెకు |ప్రియడయికుడై యుండెను 

తగమై కలపి అస్పుడింకొక భార్యనై అక 'డెష్కన ప్రీతి 

కలిగిఉండిన ట్లామె భావించుటశే కోపాచేళమున చాని 

దంతములను కొనిరమ్మని ఆమె వేటళాండ్రను వంపి 

యుండెను వర్తనూన జన్మమున ఆమెకు థ ర్రయెన శాశీ 

రాకు ఆమెకు దగ్గరగో కూర్చుండి, కన చేశులలో నొక 
చానీ వామ నీవు వెనుళ నుంచియు, రెండవ దానికో నామె 

కుడిథుజమును పట్టుకొనియు అమెకు ఆవలంబ మొనంగు 

చున్నాడు. నరిచారిక ఒకె రాజీకి వినవళట్టతో వినరు 

చున్నది తలపై పోయుటకో, ముఖముపై చల్లుటకో 

చేశాక జలము 'కెచ్చియన్నది నూడవనయామె రాణ్ 

కేడో పొనీయ మొనగుచున్నడి దృళ్యమునకు కుడివైపున 
నున్న వాల్లివయా మె ఛారతీయులకు నవాజమైన విధమున 

విఛారభానముల నడచుటై తనచేతిని ముఖముపై 

"పెట్టుకొనియున్నది ఛత ధారి జి యైనఫరిచారిశ ఆస్థానము 

నంకను శయశ విక మొనరించిన ఆ దంతములనంక చూచు 

చున్నది భూశలాసీనయైయిన్న వనిత యొకతె రాణని 

కర్బీరిల్ల 'జేయుటకై ఆమె ఆరశాళ్ళను రాయుచున్నది 

దృళ్యమునంతను ఆనరించియున్న సొనూన్య కరుణ 

వాశావరణముమాట అటుండ, వ్య కుల వగ్గీకరణమును, 

మనోవూరములై న వివ్యానములును. (స్త్రీల భూషణ 
శేశాలంకరణ  విధానములును, అల్చిమయ్యు కళా 

నంవన్న మైన వివిధ వ్య క్తుల వక్ర్రుభారణ బ్రశారమును, 

చిశ్రశాదనీ సజీనమైన భావవాళ కిరి, నరనమైెన అఖి 

రుచిని నూత్రమేశాక సునరినక్వమైన అతని సౌం కేలిక 

శళాకాళలమును తనఊసా ననునరింది ఏ వస్తువువై నను 

వకితిగబై నను య'కేచ్ళముగా చి శ్రింపగల అతని సామర్ధ్య 
మును (ప్రదర్శించుచున్నడి 

శ్రీస్తుపూర్వ యుగ మునందలి చి(క్రలేఖనములనలె ఈ 
చిక్రము.న చి(క్రింపబిడిన వ్యక్తు లందరునుహాడ అనార్యులు 

గలే శానవచ్చుచున్నాడు చి[త్రణమునంధలి సొంశేతిక 

విధానమును, నన్తుసాముగ్రియు కేనల చేశీయముశ్ర 

యున్నవి అందు సరదేశములకు సంబంధించినదే శాళ 

మిక్కలి సమీపమునందున్న ఉత్తర హొందూస్థానమునరు 

సంభింధిం శినదియు (ప్రభాన మిసునుంతయు గోచరించుట 

లేదు కాని దృళ్య సొందర్యమును కల్పించుటలో చిత్ర 

శాదుడుచూనిన ఉత్సావామును, అత జీవిశమును 

గూర్చి కావించిన సునిశిళ పరిశీనమును, ముత ముద్రతో 

హడిన కరుణరన ఇానబులను ఛి|క్రించుటలో |వ్రదర్భించిన 

రైవుణ్యమును, సూత్మ నివరములతోటూడిన అలంక రణ 

విధాననుందలి ప్రీకియు, ఎడమకడీగోడలశ్రై చి త్రములను 

చ్నతీంచుటలో కలిగిన నాలుగు శళాబ్దుల వ్యవధానమున 

చిత్రలేఖన కళ వైళ్డానికముగను, పాం'కేతికనుగను 

కూడ మిక్కిలి అథి; పొం దెనని సూచించుచున్న లి 

క్రీ ౪ నాలగవ కళార్టిలోని చిశ్రరేఖనను పైని 

వర్ణింపబడిన వడ్డంత జూతళమునకు ఎడమునై వునగల 



ఇ్యామజాళళమును, వదన గువోలో గోడలమీదమ, 

ఎన్తంభములమైనను గల ఇతర చిశ్రములును వసొరా 

_స్తంభములమీది బుద్ధుని చి(శ్రములును కానన లిప్ నిదర్శ 

నమునుబట్టికాని, సొం'శేకిక పరిణానుమునుబట్టిశాని 

థ్రీ శ వాలుగన శణాలీకి చెందినవిగా తలంచనచ్చును 

ఈకథ (శావణకుమార దశరథ శావ వృశ్తాంతము 

లకు కౌద్ధులు కల్పించిన రూపాంతరము గచ్చుబొమ్మలో 

నూచింవవిడిన ముఖ్య నన్ని వేళనులు "చెక్కు. వినరము 

లలో జాతకమున 'దెన్పబడివబానితో సరిపోవుచున్నవి 

సమగ్ర వేనఛారులయిన వరిచారకు లైదుగురుము, అల్ప 

వేషధారులయిన వరిదారటి లై_దుగురును (వీరు అవుళ॥ 

చాద్యములు చాయించుచారును, వేటళాండును 

శానచ్చును) శ ప్రొత్రు సన్నద్ధులై శాజు ననుసరించి 

యున్నారు రాజు (అన్నష్ట చక్రిక మైన) గుజ్జమునుండి 

దిగి కాను జంతునని శంకించిన యొక అఆదృళ్యవన్తువువె 

ధ్వనినిఐట్టి, లత్యముంచి, విళ్లెక్కు పెట్టుచున్నాడు ( 

వన్తు చాత డనుకొనివట్టుళాక పొదల వెనుకనున్న నదీ 

ద్రశావాములో కమండలువును ముంచుచున్న (జ్రావ్మాణ 

కుమారుడగుట సంభవించినడి వనదేవత 'యెన్వరో 

శాజును నుందలింన యత్నింబెను కాని లాళ్లము లేళ 

పోయెను రాజు సళ్ళా శ్తన్తు డై శ్యాముని ఆంధ వీకరు 

అను చేవింన |ప్రత్రిననట్టును ననబేనశా |వ్రజ్ఞానముశే 

శ్యాముడు రతఊంపవబడును , ఆతని అంధ వీకరులకు దృష్టి 

నంపద కలుగును , రాజు ఇ్యాములీనుండి * ధమ్మ “బోధ 

(గ్రహించుకు 

జాకక కథలో కథన సొందర్యముతోపాటు కొన్ని 

దృశ్య శావ్య అతణములుకూడ ఉన్నవి చిత్రకారుడు 

చానిని గచ్చుబొమ్ములో ఆత్యద్భుతముగా అనుకరించి 

చాడు శ్యాము తమరుడా వాగుడా అని గా జిరుంగ 

కోవట, ఇ్యాముని మన సైళ్యము, అతని తల్లీ దండ్రుల 

డీనాక్రండనములు, వేగముతో కూడిన వేడి చలనములు, 
అన్నిటికన్న మిన్నగా జంతువులను మౌనవులకో కలుపు 

అనురాగ బంధములు మున్న గున విందుకు నిద రృవములు 

జలికమండలువును మోయుచున్న ఇ్యాముని చిత్రమున 

(గ్రీకు శిల్పులు వేల్చుల వ్మిగవాములలో చూపిన లాలి 

శ్యను శాననచ్చు చున్నది ఆక్లు శ్యాముని కండి కల 

నవవిజ్ఞాన యుగమునందలి (2618188068) ఇటలీ చేళవు 

చిత్రములళో ముఖ్యముగా వను! క్రీస్తు చితములలో కన 

వచ్చు కరుణమును మాదింశును లేడి చిత్రములు జంతు 

పరెశీలనమునేకు చక్కని నిదర్శనములు 

క్రీ శ 5 వ కకాష్టీ యంగలి చిత్రకేిఖనముణు |క్రీ శ 

ర్న శశాలిలో ఇతర కలళలాసముఅందునలెనే అజంతా 

యందలి చిత్రలేఖన కళలోకూడ అమితమైన ఉళ్సా 

వాము గోచరించుచున్నడి వానిలో వెక్కు 1 8, 16 

17 వ గువాలలో ఇన్పటికిని నిల్చియున్నవి ఈ గువా 

అందు చి(క్రితములును, కిలాఖచితములును, అగు శాన 

నముల వలన ఇవన్నియు (క్రీ ళ 6వ ళళాబ్లికి చెందిననని 

నిరూపింవవచ్చును కళా సం'కేతమురినులట్టి చూచినచో 

1 16 గువాలు నమశాలికములవ లె తోచును 17న 

గువా ఛాని తరువాతను, రెండవగునా అన్ని టీకంచె 

చివరను వచ్చును గువాలి కొర్వావర్యమును నిర్ణయించు 

నప్పు డీ విషయ మిదినజకే శెన్నబడినది మొదటి 

గులో బుద్ధుని మవోఖిని స్క మణ నృశ్తాంతమునకును 

18 గువాజో ఆతని జనన బాల్యములకు సంజంధించిన 

శథలకును, నవ్యాన జీవితమునకు సంజంధించిన ఇతర 

గాథలకును ప్రాభాన్య మొనంగలడినది 1/7 నగువా 

యందు తోల్లింటి అవశారములలో ఉదారు 
డైన రాకుమారుడుగనో, గజము, వానరము, లేడి 
బాప, మత్స్యము నాగము మున్నగు కతీక్తకుమైన 

ఇంకువలుగనో వివిధ రూబములలో ఉర్శవించిన 

కథలు చ్చిఠింపవిడినవి రండవ గువాలో బుద్ధుడు 

నీర్ధార్థుడుగా నున్నక్పటి కథలును, పూర్వజన్మలలో మతి 

మంకుర్తైన (శ్రావ్మాణుడు, విధుర పండితుడు, ఇూంఠి 

చారి, నవ్యాస్ మున్నగు రూపములను పొందిన కథలును 

నర్షింపలడినవి 

అలంకారిక రగనారీశుణ వర్ణ చిశ్రము లందలి నమ్తవు 

ముల్విధములుగా నుండును = అలంకరణ విధానము, 

రూవకల్చినము, కథనము ఆలంళార రచనా రీకులలో 

వ(్రావళులు (800115) జంతువులయు, వృత లళాపున్న 

ములయు బొమ్మలు ఇమీడి యున్నవి ఇచ్చటి వైవిధ్య 

మనంళముగా ఉన్నదినియు, సూళ్ళాకినూన్మ వివర 

ములు కూడ |వదర్చిరంసజడి ఉీన్నవనియు ఎచ్చటను 
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వునరుక్తి గోచరింపదనియు. (గ్రిష్ఫిత్తు చెప్పుచున్నాడు 

మవర్షలు (వ&ళరీరము మానవ పూర్వకాయమ్రుతో కూడి 

యుండును ) గరుడులు, యతులు, గంధర్వులు, అవర 

సలు మున్నగు కల్పిత కళా పొత్రలయు, పొళాణీక 

వ్య క్తులయు భొన్ములు స్థలమును నింపుటకై కవయో 

గింపబిడి ఉన్నవి అవి బాణకవి కారంబరిలో వర్ణించిన 

ఉజ్జయిని యంధలి చిత్రిత నుందిరములను స్మరణకు 

శచ్చుచున్నవి 

అజంకా చిక్రమలందలి ప్రళృకి చిక్రళారుని! గల 

ఛళ్ళతి ప్రీకియ, వివిధ (ప్రకృతి దృశ్యములను సొంగర్య 

వై భవములిలో వర్షించుటయం ఠాతడ చూసు చేర్చును 

ఇక్కడ వేరుగా నొక్కి చాక్రువ్వనక్కగలేదు 17 వ 

గువతో చి తింవేలడిన "పెక్కు శాతకకథలలో ఉ క్రమ 

(44 ఫెందిన కథ నాశక చిత్రములకు అవంఖ్యాళము 

జైన నిదర్శనములు ఉన్నవి ఇతర గువాలలో కూడ 

ఇట్టీవి కొన్ని కలవు ఈగువాలో చి|క్రింనబడిన ఛద్ద వ 

మవోకవి, నాస్తి, హంస, శరభంగ, మత్స్య, నుహిన, 

రురు, కిల, వ్యగ్రోధ, మిగ జాతకములను గూర్చి నం|గ్రవా 

ముగ మాచించుటకు కూడ ఇచ్చట కావ చాలదు 

వెస్పంతర, ఘతపోమ, మాత్సపోషక జాత(ములనుగూర్చి 
నం[గ్రవాముగా చెన్చవలిసియున్నది "వెస్సంతర జాతకము 

గోడతో కలిసిపోయినట్లు కట్టవిడిన రెండు స్తంభముల 

నడుమ గల ఎడము ప్రక్క గోడనంతను ఆనరించియున్న డి 

అడి ఎడమ|వ్రక్కనుండి ఆరంభించును అచ్చట 'వెన్సంతర 

రాజకునూరుడు శన నీష్కాసన రృళ్తాంశమును భార్య 

'మైన మడ్డి(642461)3రగించును ఆశని యందలి లోపము) 
అరిమాకమైవ కొచార్యగుంము వర్షమును కలిగించ 

జాలు ళ కిగల ఓక దిన్యదంళానళము బాతడు చావము 

చేసివై చినప్పుడు, (ప్రజలు గగ్గోలుచేసి రాత్తైన ఆతని 
తం్రిని ఆకలిని చేశ బషిస్క్బృతుని చేయునని బలనంఠ 
"పెట్టి అతడు తన తల్లిరం[డులకు వీడ్కోలు శేప్పుట, 

వాలుగు గుర్రముర్తిను వూన్చిన రథమునై ఆతడు తన 
కుటుంలముతో కూడ వివణివీథిని పోవుట, ఆగ్రతమున 

అకలి జీనిశము, సవ్య కృుగములరే ఆక ుమునటు 
రాకుండ ఆసీవేయనడిన మడ్డి నరోశనున అతడు తన 

బిడ్ణలను జూజపన శిచ్చుట, లంధవిమోచన ధనముగా 

ఇారి శాత ఆ లీడ్డలను తిరిగి యిచ్చుట, మడ్డీయు, వెన్సం 

శరుడును తిరిగి రాజధాని కరుచెంచుట మొదలగు నన్ని 

శేళము లీ మనోవారమైన కథలో అతి నుందరముగా 

చ్చి క్రింవబడినవి 

వివిధ దృళ్యముల (క్రమము కొంత కష్టముగా ఉన్న 

మాట నిజ మేమైనను ముందరి గది 'కెడమవై పున గల 

వెనుక గోడపై నున్న చిత్రములో నుతసోను జాతకము 

టొడ మిక్కిలి చక్కగా చి(తించలిడినది నుచాను డళ్వా 

రూఢుడై శన పరివారముతో కూడ మృగయార్థమై 

పురడ్వారమునుండి బయ'ల్వెడలుటతో ఈ కథ ఆరంఖిం 

చుచున్నది అ వరివారములో కొన్ని వేటకుక్కలు కూడ 

ఉన్నలి అవి ఒక లేడిని తరుము మన్నట్టు కనలడుచున్నవి 

శరుళాతి దృళ్యములో నన్యమృగనంకుల మైన అడవియం 

బొంటరిగా అశ్వారూఢుడై.యున్న రాజ చిత్రీంపబడి 

ఉన్నాడు ఇంకను కొంతవైని ఈ రాజు నిద్రిందుచుం 

డగా ఒక పింహొ ఆతని పాదములను నాకుచున్నట్లున్నడి 

తరువాత ఆక డొకరాకివై కూర్ఫుండియుండును ఎంపి 

అళశిముం దుంచును సీంసొ గర్భిణియె ఒక మానన 

శిశువును రాజానకు (పీరుకుమారుడు రనుట మొడలగు 

పన్ని వేళములు తొలగింపబడినవి తరువాత చూపరులు 

ఆక్చర్యచకితులై చూచుచుండ ఆ సీంబా బజారువీధిని 

(ప్రాపొద శ్వారము వంక కీరుగుచున్న సుందరమైన 

దృళ్యము శానబడును కుడిపక్క అ సంపా రాజనన్ని 

68 ప్రవేశపెట్టజడిన రృశ్యమున్నది ళాజు కుమారుని 

(గ్రహించి కన తొడనై హర్చుండజెట్టుకొనును డీని[్రింద 

నుదాస కాజకుమారునీ విడ్యాభ్యానము చితింసబడినది 

కుడి ప్రక్క, అత డక బల్లపై |వాయుచున్నాడు ఎడను 

(ప్రక్క అతడు కాణములు వేయుట అభ్యసనం చుచున్నాడు 

చాలి శకమవైవున సుచానని పట్టాభిషేకము చూప 

అడినది, అతని తల్లి సంహి అగుటచే అకడ నరమాంన 

భతపడగును శరువాక నున్న మూడు దృళ్యమురిలో 

తొలుత వేయబడిన మనుష్యుని కేవామునుండి మాంసము 

కోయుట, అట్లు కెచ్చిన మోంనమును నండుట, చానిని 

శాజునకు నడ్డించుట మున్నగుచానికే అది నూచింప 

బడినది తరువాత నుదడానుడు వేట కరుగుచున్నట్లు 

చిశ్రించవిడిన చట్రమునకు వెనుతెంటే 'వైని అంతఃపుర 



మాదటని శారినుండి ఒకడు తప్పించుకొని పారిపోవు 

చుండుట వర్ణించేబడీనడి దీనికి వైని వినాశకరమైన ఈ 

ఆభ్యాసమును నర్జింపుమని (ప్రజలు సుచానుని వేడుకొను 

చున్నట్టు కనవచ్చుచున్నది చాణ'ఊవమును మూచించు 

దృశ్యమునకు [క్రింద నుడానుడు తనపై దండె త్తివచ్చిన 

"సేనలతో స్థిరముగా నిల్చి పోరాడుట వర్ణింపబడినది ఈ 

చిశ్రరచన "కడమ శై పున నిష్కాసనానంతర మడవిలో జరి 

గిన వృత్తాంకములను నూచించుచున్న చిత్రములన్నియు 

శథిలముశై వోయినవి నర్వావయన సోోమమునశై 

నుచానుడు వట్టుకొన్న వీళళత రాశకుమారులలో ఒకో 

డును, కడకు అతని ఫరివ ర్తనమునకు కారణభూతుడై న 

వాడును అగు లోధినత్వసుక సోముడు వద్మాకరమున 

శాను వట్టుకొనవడివ వమయమున నుజానుని భుజమ్బుపి 

ఉన్నట్లు శావిసించును 

చిక్రరూవమున భేస్పవిడిన నుందరములై న ఓ థలలో 

మౌతృపోమకజాతక మొళటి అధి మొత్ళదేషోభవ అను 

వేదనూక్తికి విదర్శవమైనట్టిది బోధినత్యు డొళప్పు 

జీమగుగా అన్మించి ఒక వచేశరులిచే వంచింనబడెను 

అడవిలో చారి తప్పియున్న సమయమున ఇంటికిపోవు 

(తోవచూపీ ఆది నజేచరుని కంతకుముందు ఉపకార 

మొనరంచియుంజెను ఆ గజము వట్టుకొనబడి రాజ గజ 

శాలకు కొనిరాబడెను తనకు మిక్కిలి |'వేమపాక్రు 

ాలయిన చీకుమునలితల్లి దీనావస్థను తలంచుళొనీ అది 

అచ్చట ఎట్టి ఆనోరమును [గ్రహించ వనొల్లకుండెను రాజు 

అాలివడి దానిని విడిచివై చెను అన్ని దృళ్యములును 

చక్కగా అమర్చజడినవి రాజ వరిచారళ వరినృశ మై అది 

శన |ప్రియజననీజనకుల క్రలసికొనుట్కకై ఉత్చాపామున 

ఇంటికి వరెగెత్తుటను, సిశావుత్ర నుఖనమాగమమును 

మూదించు చివర దృళ్యములు మిక్కిలి సుందరముగా 

చి(కింపవిడినవి 

కుడిగోడమీద  చి|శ్రించేబడిన సింవాలానదానమును 

గూడ ఇట 'పీర్కొనవలనియున్నది ఇందలి కథ దిచ్యావ 

దానము నుండి (గహింనఐడి వలావాస్సజాతళములోని 

కొన్ని వినరములచే వుష్టినొండినది 

ఛిత్రముయొక్క కుడిదినర అడుగున సింపలుని 

సముద్రవయాణమున జరిగిన నొకాభంగముతో కథ 

అరంభించుచున్నది అతడును శదనుచరులైన 500 మంది 

న్నర్తకులును రాతసాంగనలిలోడూడిన ఒక ద్వీవమునకు 

(శోయజడిరి అచ్చటి కామన స్రీ సుందరా కారమును 

వనహిం౦చి సగెరనముగా వారికి ఆకిథ్య మొసంగిరి 

సింవాలుడు మాత్రము వారిశే నంచితుడుకాలేదు ఆతడు 

గుజ్జుగా జన్మించిన బోధిసత్వుని ఆతి థ్యము 

(గ్రహింళెను అ గుజ్జము ఆతనీనీ కొండరనుచరులను శిరిగి 

వెనుకకు ళొనిపోయెను ఈ చ్మితము రాతసాంగనల 

వినోరోళ్చావాములను నూచించు దృళ్యమున కంకుక 

వైవి రమణీయముగా చి(శ్రింవబడినది కొంత'నేవైన ఈరు 

చాత క కామన స్త్రీలు చిత్రములో కనబిడునట్లుగా 

తము యథార్థ రూవములు (గ్రహించి మూర్గ్జులె అచ్చట 

ఉండిపోయిన ఎంవాలుని అనుచోగులను కబళించిరి తన్ను 

తప్పీంచినందుకు సీంహాలు డొ గుజ్ణమునకు ళ్ళ శ జికా 

వందనములర్చించును అతడొళ ద్వారముకడ ఆగుజ్టము 

ముండు కృతక్లకతో 'మోకరిల్లియున్నట్లు చిక్రింనవిడి 

యున్నడి శాని వెంటనే ఒళ రాక్షసి సుందరననితా 

శారమున ఒక లిడ్డ వెక్తుళొనివచ్చి ఇతకే చా నిజమైన 

భ ర్షఅని వల్కును ఆస్థానదృశ్యమున గం మంగి విణ్ణ 

రూన సొతడు |ప్రయత్నిందియు రాజా నా సావాస 

కృత్యమునుండి మాన్స లేకపో యెనని మోచించుచున్నది 

చాని ఫఠిళము ఎడనుచినర చూవడినది ఆ రాతసీ 

శాజును చంపి తిని వేయును ఆమె అనుచారిణులు అంతః 

పురమున నున్నవారి నందరిని సంహంింతురు సంవృత 

మైన (ప్రాసాడచ్వారమువై రాజండుకెగురుట చూచి 

(ప్రజలు భీతులైరి శాని వింవాలు డొళ నిచ్చెనసాయమున 

(ప్రాపారకుత్యము నెక్కి లోని రాతపొంగనల నందరిని 

బయటికి తరిమెను సింపాలుని సేనలు సముడ్రమును 

చాటుట, గజములు చదువై న ఆధోఖాగముగల పడవల వె 

ఎప్కట, మున్నగు తుది దృళ్యయులు మిక్కిలి నవౌజ 

ముగా చిత్రింపబడినవి సము(ద్రతీరమున సింహాలు ని 

"సీవలకును శస్తాగశ్రనన్నద్ధుళైన శాత స్త్రీలకును జరిగిన 

యుద్ధమును వికేతయైన సింహలుని పట్టాభిషేకమును 

మిక్కిలి * త్తనుశరగతికి చెందిన దృళ్యములు 

16వ గువ యందిలి చిత్రములు చిత్రించిన చిత్ర 

శారుడు సంస్కృతమున ఆక్వఘోసునిచే రచించబడిన 



మిక్కిలి రమణీయమైన శావ్యమునందళి నందుని కథమ 

వస్తువుగా (గ్రహించినట్లు తోచుచున్నది. కాని ఒకటి 
శెండు దృళ్యములు తన్న మిగిలిన చిత్రమంకయు 

పూర్తిగా పాడ్రెహోయినడి నందుని శరోముండనము, 

వలివశృఛార్టిన స్వీకారముచే అతడు పొందిన విచారము, 

శాయునుండల (ప్రయాణముకల దృళ్యములను మౌ్రము 

కొంచెము. గుర్తు పట్టవచ్చును “నురణించుచున్న 

శాకుమారి" అని "పేరుపొందిన తుది దృళ్యము మిక్కిలి 

(ప్రవద్ధమైనది సండుని ప్రియురాశై న సుందరి ఆతనిశ్రై 

విరహవేదన పొంచుచు, వరిదారోకు డోకడు వైశెత్తి 

పట్టుకొన్న అతని కిరీటమువంక అశ్రముతో చూచు 

చుండుట అందు వర్ణిత మైనది 

కృతనాస్తుల్రైన చ్నితళారులచే ఆత్యంత ఖిపుగముగా 

చిశ్రింపబడిన మరి “రెండు ముఖ్య జాతళకథ లున్నవి 

అందోకటి మొదటి గువాలోని మవోజనక జాతకము, 

శెందవది కెండవ గుహాయందలి విధుర వండితే 

శకము “ధమ్మ" వైభవమును ప్రక్యత ముగా (ప్రద 

రృింశు మొదటి జాళళమునందలి కథలందు ముఖ్యము 

లును వాటకోచిశములు నైన అంళములండే రృష్టి 

శేంగ్రీళ్ళళ నుగునట్లుగా ఎన్ను కొగి అమర్భజడియున్నవి 

ఇరువురు పోదరుల నడుము యుద్ధము జరుగుట, అందక కు 

శెంఠవశానిని చంవుట, గళ్భవతియైన రాణి మరొక 

రాజ్యమునకు పొరిఫోవుట మున్నగు నీరవ విషయము 

అతో కూడిన కథయందలి తొలి పన్ని'వేళములు విడిచి 

చేయబడినవి నిజమునకు అసలైన కథ తరువాత 

ఆరంభించును గర్భిణిమైన రాణికి ఉదయించిన 

పునూరుడు మవిజనప డను "వేరుతో "పెరిగి యువపరై 

వయ్య వన్తునముడాయముతో సముగ్రమువై సువర్ణ 

భూమికి పయనించును రూపకోచితమైన బౌశాకంగ 

దృశ్యమును, తీయన క సంకులమైన నముద్రమున మునిగి 

పోవుచున్న మనుష్యుని ముఖమునందలి చారుణమైన 

కభయాథిక్యమును, మిక్కిలి నవాజముగా చి తింపబడినవి 
అత డక దేవళచే రటంపబడి మిథిలానగరము చేరు 

కొనును తరువాత కోన్ని దృశ్యములు మరల విడిచి వేయ 

బడినవి శారణ మేనున ఇవి ఆంతకుముం'దే మరణించిన 

శాశ్యాననార్ద కుదూ'ర్తెను మవేనవుడు విళానాము 

చేసికొన్న వీనయమునకు సంబంధించినవి వైరాగ్య 

(ప్రధానమైన ఈ కథా నిర్మాణములో ఇట్టిడాని కంఠగా 

(ప్రాధాన్యము. కనువీంవదు  లౌకీక భోగచులయెడ 
వైనుఖ్యము నహించిన నువోజనకుని నీర్విక్ష| పకృ తియు, 

గీఠ నృత్యాదులచే రాణి ఆకని మనస్సు భాకర్ణి౦వ 

యత్నించుటయు మిక్కిలి విన్తృకముగా వర్ణింపబడినవి 

వరిచారిక పాద నేంవాహన 'మొనరించుచుండగా రాణి 

శాజున శానుకొని శిలిరమున కూర్చున్న దృశ్య మొకటి 

కలదు కుడిప్రక్క, గానముతో హూడిన దృళ్యము సాగు 

"మున్నది నర్తకి చిత్రము. మిక్కిలి భోమలమును, నునో 
క్లమువై యున్నరి ఖిరమునకు [క్రిందుగా (స్త్రీ! యొకతె 

గుడిసెలో లేవ నౌవధయును తయారుచేయుచున్నది 

శాజు ముఖరేఖలనుబట్టి అశ డీ వినోదమునం దేమియు 

ఉత్సాహము చూపుటలేదని ఇలియుచున్నది తరువాత 

శిలా గువాలోనున్న ఒక నవ్యానిచేయు నుత బోధలు 

వీనుటకే రాజు గజారూఢు డ్రై వురద్వారము చెలువడి 

వచ్చుచున్నట్లును, గువా ముందు కూడియున్న జనఫనూ 

వాము నడుమ ఆశడు ముకుళిత వొస్తు డై నిలబడినట్లును 

చిక్రించబడినది పిమ్మట (ప్రాసొదమున మనిజనకుడు 

శాను (ప్రపంచమును వరిత్యజింన నిశ్చయము ే సికొన్న ట్లు 
శాజీ కెరిగించుట నూచితమైనది అనంతరము గాజు 

గుజ్జనము నెక్కి రాజఛాని విడిచి వెళ్ళును దీనికింద భర్త 
ననునరించి వగుచున్న రాణి “ినతి' డీనమైన చిత్రము 

శనివించును దురదృష్ట వళమున ఇచ్చటి చిశ్రమంశయు 

పూర్తీగా శిథిలమయిపోయినది జేబాలయమువంటి ఒక 

కట్టడముడగ్గర ఉన్న బొమ్మల ఊర్థ్యభాగములు మా్ర cy 

దృశ్యము లగుచున్నవి ఆ ఆనసమూవామున రాజు 

నీతము మిక్కిలి ప్రాధాన్యము వపొంచియున్నది 

విధుర వండిత జాతకమును సూచించు చిత్రము 

వైడానికం'టీ చేలుగా రతిళమైనరి అది రెండన గులా 

లోని కుడి కుడ్యమునందు చాల భాగమును ఆవరించి 

యున్నడి చానిక్రించ ఉన్న స్వల్ప వై గాల్యముగల 

స్థలములో డి చార్టవచానముమండి [గ్రహాంపబడిన పూర్ణాన 
చాన మను మరొక కథ చ క్రింపండినది 

విధుర సండితుడు ఇం(ద|ప్రర్థ రాజునకు నుం(క్రీగా 

ఉరయించిన బోధినక్తుడు అతడు ను|ప్రఫిద్ధు డగుటచే 



విమల అను వాగళాణీ అతని బోధలు వినుట కువ్విళ్ళూరు 
చుండెను శాని అతనీని తన ఛాజ్యమునకు రప్పించుట 

శెట్టి అవశాశమును కేశపోయెను ఇరంచాతి ఆను ఆమె 

ముద్దుకూతురు తన ప్రియుడైన పున్నకుడను యతదండ 

వాథునినై ఆశార్యభారము మోచెను ఆతడు ద్యూత 

(క్రీడయందు ఇం(దవ్రస్థ రాజును జయించి విధుర సండితు 

నొడుచుకొవెను. ఇరంచాకి తూగుటుయ్యాలలో ఊగు 

చుండుట, వున్నకుడు ఇరంచాకిని శలపీకొనుట, నాగ 

రాజు తన కూకును వున్నకుడు వివావా మాడదలచిన 

విషయమునుగూర్చి తన చుట్టములకో ఆలోచించుట 

ఇంద్రవస్థరాజు కొలువుకూటను, అవక్రీశ, వున్నకునితో 

కూడ విధుర పండితుడు సయనించుట, వాగరాజు |ప్రాపౌ 

ఢమున ఆతడు నుశబోధ శావించుట, సంతోషకరమైన 

నివావాము మున్నగు దృళ్యము లన్నియు కథ నిచ్చి 

న్నము కాకుండ మిక్కిలి మెలకునతో చి క్రింవలడినవి 

మొదటిగువా యందలి శంఖపాల +వి జాతకములు, 

శెండవగువ యందలి వొంనజాతళము, 16 వ గువా 

యందలి వా ్తి, వుమ్మగ్గఖాశకములు మున్నగు 'వెక్కితర 

జాతకములు ఆనాటి నిరువనూనమైన చిత్రరూన కథన 

కళకు నిదర్శనయిలుగా నున్నవి $$ల[ప్రాయనుతై 

పోయినను బుద్ధుని జీవితమునుండి (గ్రహించబడిన "పెక్కు 

చిత్రములు రూవకోచితరానుణీయక ములో అ|ప్రతిమాన 

ముత్రై ఒప్పారు చున్నవి 

జూవుశ్రీ 

అడవులు | 4పోడ్డాకము = సాం'శేతికముగా 

"ఆడవి ' అనగా అతి నూత్మమగు ఉదిజ్ఞము మొదలుకొని 

అత్యున్నళమగు నృతములనరకు వివిధ పరిమాణ ేద 

నులతో కూడికొనియున్న జీవ [వ్రవంచవు సంఘము అని 

వర్శించవడుచున్నది కాని చానికిగల పొమాన్యభావమున శ 

ఈ దిగువ వ్యాసమునందు (ప్రాధాన్య మీయబడుచున్నది 

“ఆడవి” “అరణ్యము: అనవడుచున్న వృత నంధు ముల 

చెపగుదల పరిణామములు ఒక వ్రదేశము యొక్క 

శీలోస్టములిమీదను, భూగర్భ సంబంధమగునవియు, చేల 

యొక్కయు స్థితిగతులమీదను ఆభారవడి యుండును 

ఉష్ణోగ్రత, వర్షపాతము, నేలలు = లీనిలోని కేదముల 

చ్వారా స్టీతిగళులలో కలుగు మార్పుల ఫలికముగ ఉర్భిక్ఞ 

అడవులు 

జాతిలో మార్చు లేర్నడును వె కారణములు నూర్చు 

లేక ఒక స్థీతియం దున్నపుడు ఆ ఉద్భెజ్జ జాతిలో సాను 

రవ్య మేర్చడును కావ్యా కారణములు, ముఖ్యముగా 

మానవుడు కోళ్యము శలుగకేసికొన్నచో డానికి భంగము 

కలుగును 

'జేట్ ఉర్భిజ్ఞ కాకి అతి (ప్రాచీన యుగములలో 

(3ణ109011 2g6) నున్న ఉద్భిజ్టముల నంశానమే యని 

శిలారూవ జీవవరికీలన వలన 'కెలినినది వ మళ్ళు 

యుగపు కిలారూన జీవముల (Upper Domain Foal) 

వలన అప్పటి ఉద్చిజ్ఞ జాతికిని వేటి ఉద్దిక్ట శాలీకిని చాల 

వ్యక్యాసమున్న ట్లు తెలియుచున్నడి తక్కినచానిశోపాటు 

చేవచారు (00280006) జాతి మొక్కలలో మొదటి 

శతకములు అంగారయుగము (Carboniferous period}త* 

చక్కగా 'వెరిగినవి గట్టి చారువుగల మొక్కలు ఖటీ 

యుగము (60920008 96506) లో నున్నవి శాని, నేటి 

కాతులను బోలిన మొక్కలు తృతీయ యుగము 

(Tertiary 96౫06) తో నున్నవి 

జంకుకాశిన లెనే ఉద్భిజ్టజాతిహడ 'మొదట ఉత్స శ్రియై 

తరువాత అభివృద్ధిచెంది, అటుకరువాత కాలము గడచిన 

కొలది పరిణామమున వివిధ రూపములను బొందును 

ఉద్భిక్టములలోను, వాని జూతులలోమ గల ఈ వివిధ కేద 
ములనుబట్టి వివిధ మండలము లగువడుచున్నవి ద్ణో 

(గళ, వర్షపాతము, గొలిజ క్తీడీ, ఖేలలు, అజూంళములు 

ఎత్తు అనువానివై ఆధారవడి ఆయా మండలము9లో 

శేరు వేరు పొరస్థిక (Ecologwal conditions), కాగ్యా 

శ్థీతిగతులు వర్పడుచున్న వి 

శ ద్రవందన్యాష్తి = వివిధశీళోన్ల సరిష్థికులు, వానితో 

గూడిన వర్ద పొళములు ఎట్లు వ్యా ప్టీచెందియున్నవో 

చానీకి అనుగుణముగా వివిధ తరగతుల అరణ్యముల 

వ్యాక్రీయుండును అనగా ఒక్కొక్క. రకపు కీలోన్ష 

వరిస్థితులలో ఒక్కొక్క లతణముగల అరణ్యముండును 

ఇట్టి అరణ్యములు వవాఆమగు ఉద్భెజ్టకాశి మానవుని 

జోర్యముగాని, మార్చుగాని లేకున్నచో ఆ ఉద్భిజ్ఞములు 

ఉష్టో[గ్రత, వర్షము, వేల వీనియొక్క వరన్సీర [శ్రియల 

ఫలితముగా వెరుగను అరణ్యముల ఫ్థూలవర్లీకరణనము, 

వ్యాక ఈ డిగువ నీయబడినది = 

(1 



అడప్తం 

(అ) “వెళ్యాలు' అనబడు కూనుగ్య “రేభా|ప్రాంతపు 

సదావహారిశారణ్యములు భూమధ్యరేఖ బొడవున నున్న 

వర్ష పొాశమండఖనులో నున్నవి సంవశ్చరమునకు 80 

అంగుశములకు మీంచి వర్ణీపొళముగల బుతువవన 

(ప్రదేశములలో గూడ అవి యుండుము అచట సంవళ్ళరము 

షీడుగునను సూర్యరళ్ళ బాగుగానుండును. గాలి, చేల 

ఎప్పుడును తడ్షిగానుండును ఆ ఆరణ్యములు పోడనైనవి 

పొట్టీవియగు 'కేలకొలది రక ముల మొక్కలతో రట్టముగా 

నీవుగా సెరుగును అని భూమధ్య శేభాప్రాంతనుందంత 

టను ఉన్నను అమెజాన్, శాంగోపరీవావా (ప్రదేశముల 

లోను భారళదేళము, సింవాళము మలయా, తష 

ఇండీస్, వర్మాలోను ఉన్న అడవులు ఆశ్యు కవు మైనవి 

రబ్బరుదెట్లు, సింకోనా, కోకో, మానియోక్, కొబ్బరి 

వెట్లము కలీగియుండుటశే నీవి చాలముఖ్యమైనవి భారత 

శేళప్ప బుకువవవారణ్యములముండి న ర్హకముగకు పలికి 

వచ్చు కలన, ముఖ్యముగా చీకు సొలవృశములమండి 

లభించును 40 అంగుళములకు తక్కువ నర్షపాత 

మున్న చోట్ల అడవులు కొంచెము నలుచగను, కొట్టివేయు 

టకు నులళముగను "వెరుగును వీటియందు కలన నిక్చు 
వృతములు, వెదురు, కాడి, శృంభాన్యనులు, నర 

(క్షి కొన్ని నర్వ్వతవు నంవులందు కేయాట్ని శాఫీ 
లభించును అనోరభాన్యవు సైదులను 'వెంచుటకు ఈ 
(పొంకము భారి అనుటాలముగ నుండును అందువలన 

అచట అనంఖ్య ఎక్కు. నగానుండును 

(ఆ) వెళ్ళి ననుకీఠతా రణ ములు యబుతునవనాళణ్య 

ములను ఇంచుమించు ఫోలియుండును శాలి వేదరక 

ముం వృతములు కలిగియుండును ఆవోరనంబంధనుగు 

మైరులను శరము చేయుట కొరకు "పేష్క (వ్రజేశములలో 

నున్న అరణ్యములు చాలాళాలము కిందటే కొట్టికేయ 

ఇరినమీ వీటిలో 6 ముఖ్యమగు ప్రదేశము లున్నవి 

(8) రొంవిశేలలో మాశ్రమే అరణ్యములు గల (ప్రొంక 

ములు, విశాలరుగు ప్ర శ్లీనేలలు, మొక్కళొన్నకేలలు 
కల అమేరికా సంయుక్త కాష్ట్రముళోని ఆగ్నేయ 

భాగము (8) విలువైన శలవనిచ్చు అరణ్యములుగఅ 
(ఊల్లోని దళణ భాగము (8) చెర మొక్కజొన్న 

వైరు కేయుటటు అరణ్యానులను నరశి వేషీన దటణ్యాఫిశా 

లోని నేటాలు (4) మధ్య చైనా, ఉత్తర లైనా 

(5) యూకలిష్టను అదణ్యములకు (ప్రాముఖ్య మొండిన 

ఆన్ట్రేంయాలోని భోగము 
కర్ pitta సనుకీతలారోజ్య ములు 

శల్లిగా ననుశీశలముగానున్న |ప్రకేళములలో చలికుండి 

రతంచుకొనుట కై శీశ కాలమున నృత ములజకురాలును 

అందుచే వొటికి ఆకురాలు వృతములని'చేరు ఓక్, ఎల్ఫ్ళ్, 

కీర్, లర్ వేవుల్ అను వృతములు నలువైన కలన 

నిచ్చును ఇట్టి వృతములుగల అరణ్యములు ఉత్తర 

యూరప్లో, అమరికా ఈళాన్య భాగములో, మందూ 

రియాలో కలవు గోధుమ, కార్ల, రై, మెదలగు ఆహోర 
ఛాన్యపు వైడలను పెంచుటకొరకు ఈ ్రరేళములలో 

మొరటనున్న ఉద్భిల్లిళాతి నరకి వేయబడినదను విషయము 

గమనించతగినది 

(ఈ) గళ్లిని సనుకీతల కోవిఫడు అరణ్యములు 

కోనిఫటు వృత ములు ఎక్కువ చలివ్రచేళములలో "సరు 

గును అందుక్సే మంచునుండి శాపాడుశొనుటకును, 

జాష్ఫో క్సేళమును కగ్గించుకొనుటకును, "వాటిన క్ర ములు 

సూదుఠివలెనుండును ఆన్భతములు మెత్ళని దారువు 

కలిగి, కాగితపు పరిశ్రమలను బాల ఉవయోగనడును 

ఉక్షళార్థగోళము యొక్క ఉత్తరపు సరిపొద్దులయందును, 

మధ్య యూరవ్ (జర్మనీ, స్విట్టర్లాండు, కా ర్పీధియన్సు) 
వర్వతములిలోగల ఉన్నత గ్రచేశములయందున్సు న్యూలీ 

శాండ్కు టొ , ఆనే ఆగ్నేయ 

భాగములండుగల వర్వేత (వ్రదేశముణయందును తోనీవయు 

అరణ్యములు న్హృళముగానున్న భాగములు నరునగా 

గలవు ఈ (ప్రథేభము?లో నివవించు (ప్రజల శార్యకలాన 

ముగు అరణ్యములతో నంబంధించియుండును 

(8) మిక్కలి ఎత్తయిన (అర్బన్) ఉద్భిక్లికాతి = 
భూమధ్య శేఖనుండి గల డూరమునుబట్టి ఉష్ణోగశలు 

వక్భపాతము నేలలు ఎట్లు నూర్చుచెందునో, అగ్లే 

అలి, పర్వళపొర్థ్వుములందు భూమట్టము నుండి గల 

ఎత్తునునిట్టి కూడ మూరుచుండును అందుచే. ఉన్నళ 

పర్వత శేజులలో [0దినుండి శిఖరమువరకును వైన 
చెప్పిన శరగకుల అరణ్యములన్నియు ఉండవచ్చును 

పర్యతపొర్థునములందు అరణ్యము కిట్టు మాండలిళముగ 
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ఇ్యావ్రచెందుట * ఆల్సైవ్ వ్యావ! అనవిడును ఇది 

హిమాలయ పర్వతములను అరోహించినచో నృష్టముగ 

చూడనగును 

$ భారతదేశ మందలి ఆరజ్యముల రకములు = కీళోస్ట 

గ్థీకులకు శారక ములగు ఉష్ట్రో గత, ఆర్ట్రిక అనునవి నేలల 

అభివృద్ధికిని, శ త్భకిత ముగు ఉద్భిజ్ఞ నివావమునకును 

ఘుఖ్యమగు కారణములు ఈ కేళములో నున్న వివిధ 

ఉద్భిక్ట కాకులు, నృవళ్శాన్తు దృష్ట్యా ఈ దిగువ వ్రక్యేక 

ఆతణములు గల (్రచేళములుగా విభజింవబడినవి 

1 తూర్పు హీమాలయము, 2 నళ్ళిమ హిమాలయ 

ప్రదేశము, 8 సింధు మైడానము, 4 గంగా మైదానము, 

క్ వళ్ళిమ నము(ద్రకిరము, ర దక్కను 

ఈ |వీటేళ ములలో నున్న అరణ్యముల రకములు, 

నాటీ వ్యా ప్తి ఈ దిగువ నీయఖడిశవి = 

(1) ఉననుంతలర్ధ నదాహారికాద్దారజ్యము ఇది 

శశ్రాశారముగ విజృంభించిన నచావారికములగు నుధ్యో 

ద్భిదములతో ((10phyt68) ఎత్తుగా, దట్టముగా నున్న 
అరణ్యము వడమటి కనుమల యొక్క వళ్ళిమ ముఖము 

నను, అస్సాంలో ఊర్గ విళాగమున నై రృతిమూల నుండ 

శాబార్ గుండా దతీణమున చిట్టగాంగు సర్వత |ప్రచేళ 

ముల గుండా వ్యాఎంచిన పీలిక యందును ఇట్టిది కలదు 

(2) ఉష్టనుండల వదా ఆర్థహరిశారజ్ఞము = ఇదీ 

ఆకురాలు జాతులు, స్వల్బ కాలము పశ్రరహితముగనుండు 

నచా వారికములును కలిసియున్నది సడనుటి శనునులలో 

నున్న ఉష్ణమండల నచాహరీళారణ్యమునకు దక్కను, 

తూర్చుహిమాలయముల (శ్రీందిబాలులందును ఇట్టే అరణ్య 

మగవడును 

(8) ఉష్టమండలపు చెమ్మగల ఆకురాలు అరణ్యము = 

(ఇడి ఆకురాలు వృతములే (ప్రముఖముగను, నదావొరిళ 

ములు న్వల్పముగను గలది ) దీనికి బితునవన మండలా 

రణ్యమని కూడ “వేగు ఇది భావతచేశపు టరణ్యలతణము 

లకు చక్కని ఉదానారణము హిమాలయ పొడ (ప్రదేశ 
మందును, పడమటి కనుమలలో తూర్ను దిక్కునేను, 
ఛోటా చాగవూర్లో కొన్ని భాగములందును ఖాళీ 

నర్యతములలో గాలి శురుగుదిక్కునను, ఇట్టి అరణ్యము 

కలదు 
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అడవుల 

(4) ఉష్టనుండ లప్ప పొడియయిన ఆకురాణఅరణ్యము!. 

(ఇది ఇంచు మించు సంపూన్లముగా ఆకురాలు ఎత్తుగాని 

వృతములు గల అరణ్యము ) ఇది భారతదేశము యొక్క 

మధ్య'ాగమున ఉత్తర దతీణముగా హిమాలయ పాద 

వ్రదేళమునుండి కబ్యాకునూరి అ గ్రమువరకును చూపించి 

యున్నది ఇచట 0 అం లు మొదలు 50 ఆ౦ అ వరకు 

వర్ణము వడుటయు, 6 వెలలు నానలు లేకుండుటయు 

ద్రక్యేక లితణములు 

(6) ఉష్ణమండలపృ కంటకారణజ్యము = ఇందు తక్కువ 

ఎత్తుగలి బెట్టుండును ఇది దట్టముగా నుండదు ఇంగలి 

వృతములు 'నేడిమిని శానలేమిని తట్టుకొన గలిగి 

యుండును ఇందుగల వృతములు ముండ్లుగలిగి (వ్రభాన 

ముగా శాయశాన్యముల జాకికి చెందినవై యుండును 

ఇట్టి అరణ్యము దతఇసంజాబులో నీంధు వేరీవావహావచేళ 

మందును రాజన్స(తస్థానములోను, నింధులోను 10 ఆం 

మొదలు 80 అం అ వరకు వర్షపాతము కలిగియుండును 

ఊర్థ్వ గంగా మైచానమందును, దక్కును పీఠభూమి 

యందును ఇట్టి అరణ్యము కలదు 

(8) శడిలేవి ఉష్ణమండల పదాహరీకారణ్యము (ఇందు 

చిన్న ఆకులు, ముండ్లు కల ఉద్దిష్టములు ఎక్కు.కగా 

నుండును ) ఇట్టి అరణ్యము కళ్నాటళ నమ్ముద తీరమున 
కనబడును 

(1 ఉవఉ వనుండలన్ప ఆర్డీ వర్వతారణ్యము (ఇది 

ఎత్తుగా, కాగుగా"పెరిగిన నదావారిళనృతములతో కూడిన 

అరణ్యము) హిమాలయముల |క్రిందివాళ్ల యందును 

కెంగాలు నందును, అస్ఫాములోను, ఖాళీ, ఉదక మండల, 

మవోబలేళ్వర పర్వఠవం క్తులవైని ఇట్టి అరణ్యము గవడును 

(8) ఉన ఉష్టమండలప్ప “పైక చెట్ల అరణ్యము (ఇడి 

నదావారితములయినట్టి గాని, పారితములు శానట్టి గాని 

సులభ ముగా శాలునట్టి వృత ములతో సలుచగానుండును ) 

ఇట్టి అరణ్యము మధ్య, పశ్చిమ హిమాలయనులలో, 

ఖాళీవర్వతములలో 8000 అడుగుల ఎత్తుకుండి 6000 
అడుగుల ఎత్తువరకు ఉండును 

(క) బొడిలైన ఉప-ఉష్ణమండలసళళహరికారణ్యడు = 
(ఎండ వేడిమిని, వానలేమీని శట్టుకొనగణ (గజాంగ్రూకేం) 

ముండ్లజాతులు, చిన్నచిన్న అకులుగల 'ఇలిక్” నంటి సతళ 
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ఆడవ్పలు 

నారితములు ఇది కలిగి ఉండును ) ఇది భారత దేకమున 

వాయవ్య భాగమున నున్నది 
(10 ఆర్డీ వనశీకలారణ్యము (ఇది (కిందిఖాగమున 

దట్టముగా "పెరిగిన ఉద్భిజ్ఞములతో సడావారికము, అర్ధ 

సడాపారితములు గల మీ శ్రారణ్యము ) తూర్పు హొమొ 
లయములలో 6,000 ఆడుగుల నుండి 9,500 అడుగుల 

నరకు గలి భాగమందును, ద&ం భారతదేశములో 

పర్వత 9ఖరములనై నను ఆట్టే అరణ్యము లగవడును 

(10 చెమ్మగల నమకీతలారజ్యము (మాచీముఖ 

వృతకాతి (కోనిఫరు) మరియు శక్ వృతములతో సదా 

వారిశములు, |క్రీంది భాగమున ఆకురాల్బు ఉద్భిక్టము 

బంటును ) మధ్య వొమోలయములు, సళ్చిను హిమొ 

అయములందు 40 అఆంగుళనులకు మించి వర్షపాత 

మున్న (వ్రకేళములలో ఇట్టి ఆరణ్యము లుండును 

(లి శడీలేని నమశీశలారణ్యములు -జేవదారు, సై, 

జ్యూవిపెర్ వృతములును నిశాలమగు ఆకులుగల వేడి 

మిలి వానలేమిని కట్టుకోగల (16000010) వృతము 
లును ఉండును) హిమాలయ పర్వతముల లోపలి సంక్తు 
లలో నిట్టి అరణ్యముండును 

(18) “ఆర్సైన్” (2156) అరణ్యము  నచాహరి 

కములగు 'కోనిఫరు' నృతములు, ఎత్తు కక్కున, విశాల 

మగు ఆకులు గలి వృతములు ఉండును ) 10,000 అడు 

గులకు మించిన ఎత్తులో 'కలవవాద్దు' వరకు హిగూ 

ఇయములం గంశటను ఇట్టే అరణ్య మగువడును 

14 ఆంధధ్రదేశములోని అడవలు ఈ రాష్ట్రము 

ఉస్ణమండలములో నున్నది ఈశాన్య బుకుసనననుల 

వలన ఇచట కొన్ని శావులలో వర్షము కురియును 

శూర్చు కనునులలో ఇంచుమించు 40 అంగుళముల 

వర్గము కురియును పడమట తెలంగాణాయందు 20 

"మొదలు క80 అంగుళముల వరకు వర్ణ పాశ ముండును 

సూల వర్గీకరణమున అంధశాష్ట్రవు టడవులు బుతు 

వనవారణ్యముల తరగకికి చెందును ఆవి ఆకురాలు 

లతణముగలవి పశ్చిమ భాగములలో ఆకురాలువట్టేవి, 

ఉక్టమండలవు ముండ్లకో గూకీనట్జివి మి! శారణ్యములుగా 

ముండును వముద్ర తీరమున నున్న రొంవీచేఆలో, ముఖ్య 
ముగా గోడానరీ, కృష్ణా ముఖచ్యారములంరు గొన్న 

సముద్రపు పోటులకు, ఉప్పునీటికి తగియున్న చాయు 

శిఫలు (1217076 “పెరుగును 

ఆంధ్రరాష్ట్ర) మున నున్న అడవులను భౌగోళికముగా 

ఈ [కండి తరగతులుగా విభణింపనచ్చును 

(ఆ) గోచావరి లోయలోనున్న అడవులు చక్కని 

ముదగుపారుదల గలదియు, సొరనంత మైనదియు, ఇాల 

లోతువరకు మెత్తని మట్టిగలదియు నగు నేలలో పెరు 

గును అచటి వృతములలో చేకు ముఖ్యమైనది ఆది 

60 ఆడుగులు మొదలు 100 అడుగుల ఎత్తు నరకు 

"ఇరుగును కొంచెను మరియొక రకొపు ఆడని తడిలేని, 

లోతులేని వండు 'నేలలలో "పెరుగును అచటి 'పేకు 

తములు 16 మొదలు 50 అడుగుల వరకు "పెరుగును 

(ఆ) కృష్ణానది తోయలోని అడవులలో ఏవి, చిరు 

(మాను, అబ్నన్ (Abnu), నల్లిమద్ది వృతములు ముఖ్య 

మైన, ఈ అడవులు విడివిడిగా లోతులేవి (టాసియళా 

(Trppean) (వ్రచేశయిల యందు పెరుగును కాని ఇసుక 

రాతి |ప్రజేశములలో విస్తారముగా వ్యా వ్లీవెందును 

(౪) కూర్చు కనుమలలో నుళ్న అడవులలో పలు 

గళముల నము లుండును ఇానిలో కేకు, వెదురు, 

శాగిశపు గుజ్జకొరకు వనికివచ్చు ఇతరమైన రళనులు 

ఉండును 

(ఈ) జెల్టాలలో రొంవిగానుండు నముద్ర తీరము 
లలో 'వాయుళిఫలు' అను జాతి (14203800౪6) అడవులు 

'ఫిరుగును వృతములు చాలశరతు సంటచెరుకుగా ఉప 

యూగపడును 

6 ఆరణ్య నంబంధనగు పదార్థములు అరణ్య 

(వ్రకేశములళో దొరకు అన్ని రళముల జంకు, నృత, 

ఖనిజ నడార్థములు ఉన అరణ్య వదార్థములు, ఇందు 

దొరకును కలవ, నంటచెరుకు ముఖ్య పదార్థము 

శారశచేశపు ఉన అరణ్య తచార్థముకను ఈ కండి తర 

గకులుగా విభజింనవచ్చును 

1 నార పీచు! చేవగల చాల జాతలయొక్క చార 

పొరనుండి నారలు లభించును వానిలో కొన్ని టినుండి 

డ్రాళ్ళు చేమటప వీలుగా పొడవుగల బలమైన నార 

లభించును కొన్నిటినుండి 'నేతసనుల కువయోగించు పట్టు 

మాడిరి సన్నని పోగులు దొరకును ఆయా జాతులను 
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బట్టి నారను తయారుచేయు పద్ధతులు చాలవరకు వేరుగా 

నుండును కాని పోగులను ఒకదాని నుండి మరియొక 

చానిని వేరుచేయు వద్ధతి “రెట్టింగు" అనవిడును 

ఉపయోగకరమగు నారనీచ్చు మొక్కలు గ్రైర్యూ్యలీ 

యేన, టీలియేనీ లెగూమినోనీ అస్కిపియ'జేసీ అరి కేసీ 

ఆను టటుంబములకు చెందినవి అనగా జనునవార 

మొక్కలు 'లినెన్' అను చారమొక్కలు “హెంవ్', 

“మాలిల్లా'పాంప్ ' ముఖ్యముగా లభించు అరణ్యావదార్భ 

ములు 

పీచు, కోక్, ఇండియన్ కపోక్ అనునవి అరణ్య 

వృతములయొక్క ముదుక సట్టువలెనుండు రకములు 

శీ గడ్డిరకములు, 'నెదురు, పేములు = నన్న ఇట్టి నేతకు 

సనికినచ్చు (పోగులను (010789) ఇచ్చు గడ్డి జాతులు 
భారతదేశములో లేవుకాని, వీకులకు, చావలకు, శాగితపు 

గుజ్జుకు పనికివచ్చురకములు చాల ఉన్నవి కాగితపుగుజు 

తయారుచేయుటకు ఎంతయోఉపయోగవడుచు లీవర్ , 

ఒరీస్సా, లెంగొల్, మధ్య వేళ్, తూర్పు సంజాబు 

శాష్ట్రిములనున్న “ఖై.బ్' అమగడ్డి అన్నిటికం'ఇను ముఖ్య 

మైనది 'ముంజ్' గడ్డి (ప్రఖ్యాతి చెందిన ఢిల్లీ చాపలు 

శయారుక్రేయుటకు విస్తారముగా నువయోగవడును వట్టి 

వేళ్ళ మచానననిచ్చు చావలు కయారురేయుటకు (థ్రనిద్ధి 

చెందినది 

'వేశ్వేరరళనుల వెదురు భారళదేశ నుందంతటను 

కనబడును దాని ఉపయోగములు అందరకు జాగుగ 

కెలిసీనబే వేము లేళ రటన్ అనునది 'షామ్' కుటుం 

ములో 'పెట్కగణములకు చెందిన ఎగ(్రాకు మొక్కల 

యొక్క కాండములు వాటిలో శ్రాున్ (Clamus) 

అమ గణము ఆన్నింటికంచె ముఖ్యమైనది వీటిని 

(శాళ్ళకులరులుగా నుపయోగింతురు జక్కొక్కప్పుడు 

800.400 అడుగుల పొడవుగల సేము జెత్తములను 

(వ్రేలాడు వంశెనలకు ఆధారముగా నునయోగింకురు 

కుర్చీలు, కర్రపొమాను, వీల్ణల తరుగుడు బండ్లు, బుట్టలు, 

జల్లెడలు, చాపలు, (కాళ్ళు మొదలై నవి ఈయాటచేయు 

టకు కూడ వానిని ఉపయోగింతురు 

$ 'స్వేదననువలన, కషాయము కీయుటనలన లఖించు 
ద్రవ్యములు = అడవిగడ్డిశాకులనుండి స్వేదన క్రియనలన 

ఆడవృలు 

లభించు పరిమళ్లకై అములు ఈ ముఖ్యమైనవి ఖారతకేళ 

మున గలవు = పామరోజా లేక జిరేమియంత్రై లము 

నిమ్మగడ్డినూవె, నింబశై లము, అల్ల పుగడ్డినూవె వట్టివేరు 

శైలము చందన శ్రైలము, అగరు నూనె దేవదారు 

తైలము ఆయావృతముల చఛాపవులనుండి లభించును 

కర్పూరశై అము, యూశలిస్టకు శైలము, చాల్ఫిన 

క్రైలము, వింటర్ (గ్రీన్ తైలము అనునని ఆయావశ్ర 

ములనుండి లఖించు వానిలో ముఖ్యమైనవి వింటర్ [గన్ 

శైలము తక్క మిగిలినవి చాలప్రసిద్ధముళై నవి వింటర్ 

గ్రీన్ శై అమునుండి పొలినిలిశాన్లుము శార్మాలి కామము 

శయారు వేయవచ్చును “ఆన్సిరిన్' అనుచానిని సాళిసీలి్ 

ఆన్లుము నుండి తయారుచేయవచ్చును 

4 మానెగింజలు అవిసె, నువ్వులు, ఆన, "రేవ్ 

(2806) వంటి నూశెగింజలు చాలనర కిప్పుడు తే(శ్రపన్య 

ములుగా వైరుచేయబడుచున్నవి ఆమెరికా, యూరక్ 

ఐకారులలో శారతబేళవు అరణ్య౭జ్థిమగు శాత్మూగ 

శైలము. కుష్టు చర్మవ్యాధులు ముఖ్యమైన కౌనధ 

ముగా అమ్మవిడుచున్నది వేవియం పాలిఫరమ్' ఆను 

వృతమునుండి లభించు 'కెల్లవిమైనము వై నాలో సబ్బులు, 

కొవ్వు వత్తులు చేయటకు ఉనయోగ వడుచున్నడి 

“పానుమైనము' అనునది దీనిలో మరియొక రకము 

6 రంగులు, ఆద్దకములు తున్ము, కంగేడు, సౌల 

వృతములయొక్క- వట్టనుండి రంగులు తయారు జేయు 

దురు ఫీనిలో తుమ్మవట్టరంగు అన్నిటికం'లె ముఖ్యమైనది 

భారత దేశ మందంతటను ఇడి ఉన యోగములో మన్నది 

మీగిలినవి వండ్లరంగులు అకురంగులు అనీ రెండు విధ 

ములుగా విళజీంప(విడినది శరశ్థాయలు, శున్ముశాయలు, 

డివిడివిళాయలు వీనీనుండి లభించురంగులు వండ్ల రంగులు 

ఇతరవృతములఅనుండి లభించునని ఆకుళంగులు 

కొన్ని తరగతులకు చెందిన మొక్కల చెక్కలు, 

వట్టలు, పువ్వులు, పంళ్లు, వేళ్ళ, రంగులు తయారు 

శేయుట వవయోగ వడును ఎనిలైన్ నంజంధనుగు 

రంగులు వచ్చినప్పటినుండి శాకనంబంధమగు రంగుల 

ప్రాముఖ్యము తగ్గినది 

6 జిగురులు, రజినములు జిగురులు చెట్లనుండి 

వట్టలనుండి, బయటికి (వ్రవించు వచార్థములు అని 



సంవూర్ణముగనో, కొంతనరళో నీటిలో కరగును రజన 

ములు (12508) వీటిలో కరగవు పాధారణముగ మధు 

పాఠము (౭120hం1) లో కరగును అరలిక్ జిగురు, తుమ్మ 

జిగురు, కెంగాల్కిపో అనునవీ భారతలేశవు అరణ్య 

వృతములనుండి లభించు కొన్ని ముఖ్యములై న జిగు 

రులు వైనవ్లాంజిఫోలీవ్, ఎ్చెల్సా, భానీల్ 

మెర్కునై అను నాలుగుజాతుల వెనునృతములు 

చ్యాపారకిళ్యా విలువైన జనములను ఇచ్చును జిర్చిక్టి 

|ప్రవనులు నవాజముగ ఇగిరిపోవుటవలనగాని, వ్రశ్యేక 

మగు గ్రంధుల వలనగాని కయారై ససాజముగా 

వృతమునుండి జయటికి వచ్చును కేదా గంటు పెట్టిన 

యెడల వట్టలోనిక, ఛారువులోనికి వచ్చును ఈ వందర్భ 

మున చిక్ పైన్ రజనము, టశ్పెంమైన్ పరిశ్రమ భెన్ప 

దగినవి, 

7 వొనన ద్రవ్యములు నిషనదార్థములు, ఓషధులు = 

ఇారతదేళమున హిమాలయములండును, ఇతర సర్యత 

(గ్రేతుళందును ఉన్న అరణ్యములలో అవేళములగు ఓషధు 

లున్నవి వానిని తీయ ఉర్మిక్టకాగములనుబట్టి ఓనుగులు 

వళ్గీకరింప బడినవి వేరు ఓషధులు, వట్ట ఓ వరులు, 

(ఉదా క్వినైన్) నండు, గింజ ఓనధులు (ఉచాం 

ధ్రితై ఎన్) వ్ర ఓవధులు (&రా గంజాయి మొక్క 
నుండి శ్రీయ గంజాయి) 

ఏ౭పులు, మిరియాలు, డాల్చినచెక్కు చాలా డ్! 

మైన సువానన (ద్రవ్యములు 

8 జంతు, ఖఇనిజాడి నంబంధనుగు ద్రవ్యములు | 

అరణ్యములనుండి అభించు మైనను, శేనె కొమ్ములు 

శోష్ళు దంతము, వీకాయ, పంకుడు నంటి చాల దిను 

మలు తప్కున (ప్రాముఖ్యము కలవి 

అరణ్య లక్యమగు పచార్థములతో మిక్కిలి ముఖ్య 

మైనవి అక్క , షెల్లాక్ వీటినిశయెమున (ప్రపంచములో 

భారతదేశము ఒకే ఉకృ శిస్థానముగా నున్నది 

అచ్చులు పోయుటకును, (గ్రామఫోను పరి శ్రములకును, 
చక్కని శాక్నీకులు, 'మెరుగులు, అక్క, టోపీలు, కురు 

వింద కూపములు (ములు ₹యి) మందుగుండు సామా 

గిలి నిద్యతృరకరములను, విద్యు క్తంక్రుల కవులు 

మొడతగువానిని చేయుటకును ఉన యోగవడును 

అడవులు 

రజనము తయారుశేయుటలో భారతదేశము. (క్రను 

ముగా అభివృద్ధి గనజరచు చున్నది లై. నోలియం, అక్క, 

మానెగుడ్డలు, కందెన వమ్మేళన [ద్రవ్యములు (100164 

tng compounds) పీఠాలు తయారు శేయుటకుకు 

లోరానములను అతుకుట, రంగులు, నార్నీసులు ఆర 

శెట్టుట, యంత్రముల పట్టాలను శప్పుట మొదలగు పను 

లకును రజనము ఉనియోగవడును 

భారకరేళమున నుంచిరకము టర్బెన్మైన్ తయా 

రగును అది చాలవరకు రంగులు, చార్నీసులు, జొఎధ 

ములు తయారు చేయుటకు ఉపయోగపడుచున్నది 

(8) కాగికము కొగితపుగుణ్డా భారత దేశమున 

ఆరగ్యలజ్ఞ్ధి పదార్థములలో శాగితపుగుజ్జు తయారుచేయు 

టకు గడ్డిజాతి కుటుంబమునకు చెందినవి మంచివి 

పిమాలయములయందున్న 'కోనిఫరు'లు, కొన్ని ఆకు 

శాలు నృతములు శాగితపు వరిశ్రనుకు నుంచి వదార్థ 

ములు హిమాలయ పొదపర్వతములవెని, లీవోరు, 

ఒరిస్సా, మధ్యభారతిములలో కొన్ని శాగములయం 

దును ఎల్లప్పుడు "పెరుగుచుండు పళాయ్గడ్డి ఈ పరిశ్రమకు " 
ము ముడిపదార్థము 

గడ్డిజాతి కుటుంతిసునకు చెందిన వెదుళ్ళు, నుద్రాస్ 

కెంగాల్ లీవోరు ఒరీస్సా, లో ంళాయి, తిరువాన్కూరు 

శాష్ట్ర ములలో ఇస్తారముగా దొరకును అని శాగికపు 

పరిశ్రమకు సనికవచ్చును 

(10) భూసార విశేషమును నదిలసరచుట (501 001 
అrvak0n) మధ్య శళాద్ధిములలో జరిగిన విస్తైరనుగు 
అ(కమణ శార్య (క్రమములలో అరణ్య నిర్మూలన మునలన 

కలిగిన నష్టములు గత శశాక్జాంతనున తెలివినని నంజ 

మగు ఉద్మిజ్ఞ శోళగల అరణ్యములు ఎంత ముఖ్యమైనతో 

రట్టమగు వర్ష మేఘములు (6౬1110 nimbuns Clouds) 

వర్చడుటప అవి ఎట్లు శోడ్చడునో, పూగ్వమునుండియు 

గుర్తింవవిడినడి ఈ మేఘములు వీర్పడుటకు అననరమైన 

ఛల్లిదనము, ఆర్జిత, విన్షృతనుగు అరణ్యముల నలిన 

కలుగును అరణ్యములు, వావీయందున్న దట్టమగు 

ఉద్భిక్టికాతి భూమిమైవడు నర్గఫొకమును అదువులో 

నుంచుము భూమిని నల్లగా మంచుటయందును, ఆధిక 

ముగ నీటిని పీల్చుకొనుటకును అరణ్యవృతములు తము 



ఛశ్రాశార పత్ర సమూవాముతో తోడ్పడును అంతే 

గాక, ఉద్భిజ్ఞావరోధము వలన భూసార విశేషము (101) 

కొట్టుకొనిపోళ నిలిచియుండును 

వ్యవసాయము కొరకు నిర్మూలనము చేయుటనలన 

పూర్వము దట్టమగు అరణ్యములతో నిండియున్న "పెద్ద 

భూభాగములు (గక్కను వీళళూమి వై నున్న డండాళార 

ణ్యము) ఇప్పుడు జయళ్లుగా నున్నవి అందుచే (వ్రవంచమం౦ 

దన్ని చేళముల యందుకు భూపొర విశేషమును 

వదిలవరదియుంచుట 8 క "పెద్ద నమన్యమై నది నాగరకత 

చేళములన్నిటి యండును ఇప్పుడు |క్రశుపద్ధతిని మొక్కలు 

నాటుట, అరణ్యములు పెంచుట అను కార్యక్రమములు 

నిరామములేకుండ ఇరువజడుచున్న వి ఆడవులను పెంచుట 

(ఇది భారత చేళ మున 'ననమసోత్సనము అనబడు 

చున్నది) ఒక ప్రత్యేళమగు శాద్రళ్షునము. దానిని పరి 

$00, వ్యవసాయ, అర్థికనంబంధమగు లాథ ములశే గాక 

ఆయా (వ్రదేళ సొందర్యము కొరకును ఆచరణతో "పెట్ట 

చలెను 

అంజరుభూములకు తగిన వశ్యేక కాకుల మొక్కలను 

చాటుట్క (క్రమక్రమముగా వాని స్థానమున ఎక్కువ 

శేశక చెందిన వృతజాతులను పెంచుట, నర్శజలము 

యొక్క చేగమును తగ్గించుట కొరకు నంళర టింకర 

శాలువల నేర్చరచుట భూసొరపు కేనును పదిలిపరచు 

"పెద్ద కార్యక్రమములో జరుగుచున్న కొన్ని వద్ధతులు 

(ప్రకృతి శా సప్రుజ్ణలు, వ్యవసాయచారులు, ఇంజనీ 

యర్లు కల |ప్రక్యేక సంఘములు ఎడశెగని పరిశోధన 

చేయుటకు, |ప్రన్తుశను ఉన్న ఆరణ్యములను నంరతి0 

చుటకును, దూరదృష్టి లేక వెనుళశాలమున చాళనము 

చేయుటచే లోపించిన విశాలారణ్య వ్రదేళములను పున 

రుద్ధరించుటకును నంప్థావీళములయినవి 

వేజి 

అడవి వొపిరాజూ = కళలోనే పుట్టి, కళలోవే 

"పెరిగి, కళలకు జీఏత మంకితములేసి, కళాసేనలో చే కాల 

ధర్ముముడెళదిన కళాళపన్వీ | శ్రీ) ఆడవి జావిరాజుగారు 

ఆయన జననము 1895 ఆక్టోజరు రవ శేది శ్రీ 

కందుకూరి వీరేశలింగం సంతులు, ధర్మవరం రామ 

కృష్ణమాచార్యులు, గురుతాడ అప్పారావుగొట్లు ఆధునీక 

అడని భాపీరొజా 

పాహిత్య సౌధ నిర్మాణమునకు పునాదులు చేసిన 

కాలమది 

కళామయుత్తైన (క్రీ జాపీరాజాగారు ఇ సౌఢమున 

కొక వ్హంథము ఆరోక విశిష్ట స్తంభము హాంఫీ హజార 

శామాలయస్తంభమునలె ఇసుమంత సృందనమునై నను 

చెమ్మగిలునట్టిది, విళలాలయ శిలా న్షంయు వలె కాగ 

రోంజనలు చిలుళరించునట్టిడి, కష్టాలు వై కొన్నప్పుడు 

మందరమువలె మకించునట్టిడి 

కథకుడు కలి యగుట, కవి నవతారచయిత యగుట, 

నవళారచయిత చిత్రశారు డగుట = వీటన్నిటను నిష్టా 

కుడు, వాట్యకోవిదుడు అగుట అరుదు కాని ట్రీ కాపి 

రాజుగారు కథకుడు, కని, నవలారచయిక, చిత్రకారుడు, 

బాట్యాచార్యుడు “ఒకరెకీ చీయినిచ్చి, ఒకరీకి కాలువిచ్చి, 

ఒకరీకి నడుమునిచ్చీ కూరుతున్నానోయ్ అని అయన 

అభినయించుచు పొడుచున్న పాటవ లే, తన చేతిని, కాలును 

యావశ్ళకీరమును కళలకు అంకితము చేసినాడు 

ఇంశటి కళొమయుడు నుధురమూ క్షి యగుటలో 

అళ్ళర్య మేమున్నది ? అమలిన సృారయము, అజాత 

శ(త్రుత్యము, ఖహుముఖ (దళ్లా[పాళవము = అనెడు (వే 

రుల నంగనుము ఆయన నవ్భాదయక, సరనక, నడయత 

ినవేవీకొన్న మానవు జాయన 

* చ్వేషమేనా (బ్రశుకునా గ్లం 

శేనమేనా నత్యరూనం 

హొనమేచా నిశ్యకర్మం 

యో ర్డీ మంతుఠకుకా "' 

అనీ చాపోయి న్యత్యాసాతెరుగని మందర నమాజము 

నెలకొనన లెని అంగలార్చ్కే ఆదర్శ జీవి 

శాపిరాణుగారు జన్మించినది గోఛావరీ తీరమున ఖీమ 

వరము నమీవములోని సరివళ్లెలో ఈ గోచానరి “గర్లడ 

నధర్గోడావరి కాదు ” అన్నిటిని గుండెలలో పెట్టుకొని, 

విస్తృత గంభీరముగో వ్రవహించెడి గోదావరి అ గోచా 

వరి గంఫీరత వావీరాజుగారి గుంతల బోరులలోనిక్కి 

గోచావరి విస్తృతి అయన ధృక్పథములోనికి తొంగి 

చూచుటలో వింతయేమున్నడి ! ఈయన తండ్రి (క్రీ 

శృష్ణయ్యగారు రనవత్తరమయిన కథలను ఆకువుగా 

అల్లి వీనులవిందుగా వినిపించుటలో (ప్రక్టాళాలి, తల్లి 
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అడవి బొపీరొటో 

శ్రీనుకి. నల్బమ్మగారు అమలిన వృాదయ, ఉదార 
వ్వళ్ణాన ఈ లవణాలు జాపిళాజుగారికి ఉగ్గుపాలతో అల 

వడినవి కనుళనే U శాయప్రోలు సుజ్బారావుగారు-- 

త మీయమ్మ యే కార చాయలో నినుగాంచె 

వ యోవథులపాలి పాయసంబిడి పెంచె 

లేన్న నీకి రీలాళిరుచి కాదు 

శాకున్న నీప్యాదు కంశనుబ్బగ బోదు 

ఆడివోరి చిన్న వాడ 
అమృత ఛారబవాడ '! 

అని ఆశ్చర్యము ప్రకటిందినారు 

బానిరాజుగారి వీచ్యార్థిదళ రాజము హేంద్రవరములో 

ఓస్వాల్ల్ కూల్ శ్రేగారి అంకేశాపిక్వములో గడచినది 

కొళ్ల్రేగారి. ఒజ్ఞరీకము జాపిరాజుగారిలో న్మిడాణ మైన 

భవితను, కళను మేల్కొల్చినడి ఢీనీకికోడు పాల్, 

లాల్, కాల్ అఫెడు త్రిమూర్తులలో ఒకరైన నిపనచందద్ర 

పాల్ ఆలేళపూరిత (ప్రవంగములు కావీరాజుగారి 

హృదయములో జేశథ _$ చారులుపోసినని చాలి ఫలిక'మే 
అయన 1821 లో నళ్యాగహోద్యనునులో పాల్గొని 

శాళాగారనవానము అనుభవించుట తళ్యాక ఆయన 

ని ఎల్ పట్టముపొంది, కొబ్బాళ్ళు న్యాయచాదివృ శ్రి 

సౌగించినను, నాలు గేళ్ళపాటు బందరు ఇాకీయ కళాళాల 

(ిన్చీపాలుగా పలిశేసినను, పిదప చలనచ్చితరంగంలో 

కళాదర్శకుడుగా వనిచేసినను, గుంటూరులో కళా 

పీఠము శ్లావీంచి “కులపతి” అయినను, సనదపడి 

హైదరాళాదులో 19048 నుంచి వాలు గేండ్లపాటు 

“మీళాన్"' కెనుగు దినవ్మతిక సంపాదళత్వము నిర్యపొం 

చినను, అనంతరము 1858 చెవ్టెంబరు 82వ జేరీన 

శెన్నవృరిలో ''ఫొహి మృత్యుంజయా = పాలా మృత్యుం 

అయా? అని నంన్మరించుచు, తుదిసొరిగా కన్నుమూ నెడు 

వరకు ఆయన సాయ వై ర్శల్యము చెక్కుచెదరలేదు 

అయన కళొతృష్ణ కలకవార లేదు సాహిళ్యారాధన స 

శెడలేరు పది నవలలు పది 8ఖా నంవుటాలు వండ 

చ్యికాలు, నందపొటలు పూల్తిచేయతలెనని ఆయన 

కోరిక 

(శ్రీ బాపిరాజుగారినలె ఇన్ని కళలలో, శావ్యరూపా 

అలో కలం నడిపిసవోరు ఛాల అరుదు కలము నడవిన 

(వ్రకి రంగములోను ఆయననలె కన్నాకు అగుట అంత 

కన్న అరుదు వళ ళాలములో నే అన్నింటిని ప్రారంభించి 
ఇం[దజాలికునివలె నిర్వహించిడుచారు. నురీ అరుడు 

ఇంతటి బనునుఖ (పజ్ఞాళాలి కనుకనే ఆయన తన కోరి 
కళకు అనుగుణముగా వది నవలలు (సదనది అపుధ్సిగచా ణీ” 

అనంవూర్జ ము), నబడింటికి వై గా కథలు, శతాధికముగిం 

గేయాలు (డ్రానీనారు పెక్కు చిత్రాలు గీసీనారు 

శెలుగు నవలా సాహిత్యములో శాపిరాజు గొగీరి 

కొట్టశాలిజంకిలో మొట్టమొదటిపీట ఆయన ప మిందు 

గోన గబ్బా రెడ్డి, ఆడవి 78 8), అం౦కుకుతి, "ుధుర 

వాణీ ( అవమ్యగము ) ఆంధ్రుల ఇతివినము ఇతివృలగ్ల 

ముగా గలవి, “హీనువిందులోని ఇతివృత్తము. ప్ర 

మాంధ్ర స్మాఘా జ్య స్థావకులయిన ఇారవాప 'నులనాటిీగి 

ఆడవి శాంకికీ) ఇజాాకులనాటి కథ అంకునుగిలోనిది 

అంగ్రచాటక్య పామాజ్యస్థానన కథ ''గోన గన్నారెడ్డి” 

wre రుడ్రమడేలివా టి గాథ “మధురవాణి” తంజొపు 

శాంధ్ర శాజుని వాటి సంగతి పాచీనాంధ్ర చరిత్రను 

(ప్రామాణికముగా (గ్రహించి జాకి తీననమును చ తించు 

టప ననలలు రచించిన వారిభో ప్రథముడు, [ప్రధానుడు 

శావిరాజుగారే 
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ఆయన తక్కిన నవలలు వారాయణశావు, కోనంగి 

శుఫొను, కాజీమల్లి, నరుడు సొంఘిక మైనవి 

బాపిరాజు గారి నవలలోని (ప్రత్యేక లకగా లివి 

1 చర్మిశ్రాత్మకమైన నవలలో, చరిశ్రానునరణ విష 

యముతో, ఆయనది అసిఛారావతము కళా గమనము 

కోనమో, చమశ్కారముకోనమో చర్మికను శారుమారు 

చేయుట న'వీమిరా పనికిరాదు న రాజుల కాలపు కథ 

తీనిళొని నవల (ాయదలచినా, మొదట ఆశాలపు శాస 

వాలు మొదలు కవి లెకట్టలదాక తుగ్ణముగా చదిల్కి 

చరిత్ర కారులతో తర్క నిశర్కాలు జరిప, నమన్వయించు 

కొని, అన్పటి ఆచార వ్యవనో రాలకు, సంప్రదాయాలకు 

లోటు రాపండ రచన సాగించేవారు కుదకు రాజుల 

విరుదానకులను కూడ నదలికునారు శారు ఇందులకు 

*గోన గన్నా రెడ్డిని వ్రశ్యేళముగా ఉదవారించవచ్చును 

8 సాంఘికమయిన నవలలలో తన దృష్టిని శేవలము 

పాత్రల మీదే "కేం డ్రీకరించక పరిసర పరి, 

చేళములోని ఘటనల్లో [ప్రధాన పాత్ర నహించిన వ్యక్తు 

అను కలిపి'వేసీ చా న్తవికతను మరింత న్పష్టముగా శోస 

"శేనెడువారు కనుళచే *వారాయణకావు” లోని జమీం 

చారీ పద్ధతి నిర్మూలనము గాని, తుఫానులోని శర్వరీ 

భూసణుని కళాశ్ళష్ణ కాని, “నరుడు "లోని వారిజనఅంట్లో 

ఇండియను వనిత వినావాము శానీ, విడ్డూర మనిపించవు 

నరిగచా, పొళకునికి నన్నిహితముగాను, 'వాన్తవిశము 

గాను కనుపించును “నారాయణరావు” ఆంధ విశ్వ 

విద్యాలయను చున్ననపొంచినది 

8 చేనికి తగినభావ. చానికి అనేది జాపీరాజుగారి రచన 

లోని మొడటి కిటుకు “'హిను విందులో భామ (పాశీన 

వ్రజంధ ధోరణిలో కదం తొక్కును 'కోనంగి', 'నరుడు' 

వంటి సొంఘిశాలలో వ్యవవోర భావలో నళ్లేరువై బండి 

వలె పొగును భాష యేదయినా ఈ శైలిలో కవిత్వము 

ళొంగిచూచుచుండును 

4 చరిత విషయములో నళెనే కూగోళ విషయము 

లోను ఆయనకు పట్టుదల యొక్కున ఆయన వ నవల 

చఛదివినను (వ కథ చదివినా) ఆ యా [పొంశాలలో వివా 

రించినట్లు పొఠకులు తనయుల య్యెదరు. తనదే వర్యట 

నానుశవారిను యుశ్తాయు క్ల విచతణతో (క్రోడీకరించి, 

అడవి వాపిరాణా 

అక్కడక్కడ చొప్పించుట ఆయనకు పరిపాటి “తుఫాను! 
లో ఆయనవీ విధళాష్ట్రాల (ప్రజల జీవి శాలకు సంబంధించిన 

మాూత్మాతి నూత్మవిషయాలను అద్భుతముగా చర్చించుట 
చూడవచ్చు 

5 ఆయనపాశ్రలలోని ఉదాత్తత విరువమానము 
నంఘములోని ఎగుడు డిగుళ్ళను నరిజేపే ఆవేళము పొ(్ర 

లలో తొణికినేలాడుచు ఉండును ఆయన నిసలైన గాంధీ 

చాది తవకు నచ్చని విధానాలను, ఎద్ధాంశాలను విశార 

ముగాచూడక సొనుభూకితోవరికీఖించేసనానము గళివాడు 

రచయికకు అనవరమయిన కఖిజాయితీ గలవాడు-కనుకి 

ఆయన పాత్రలు కూడ ఈజదా శ్తతను పోశపోసికొన్నవి 

|ప్రతివతుల చాచాలను ఎంతతదా_శ్తతళో తర్కించునది 

తుఫాను” పాత్యమియ్యగలడు 

కథలు; బానిరాజుగారి కథలు కళా మూటలు, 

రనగుళికలు అకి పొమాన్యవిషయ ముతో అసొఢారణ 

కథ అల్లిగల మొనగాడాయన బాపిఠాజుగారితో తెనుగు 

కథారంగములో నూతన శళాళ్త ళాధ్యాయము (ప్రారం 

భమై, నమహోన్నకిని పొందిన దనుట నిస్సంజేవాము 

ఆయన కథలలో “శైలబాల, భోగీరళలోయ, వీణ" = 

దిన్యపారిజాకాలు ఆయనళథలుళొన్ని, “రాగమాలిక, 

తరంగిణి అంజలి” అవే మూడు సంపుటాలుగా వెలువడి 

నవి కొన్ని కథలు నై లకాంవంటివి, ఆంగ్ల + కన్నడ, 

హిందీభావలలోకి ఆనువదింన బడినవి కూడ 

చాపిరాజుగారి కథలలో ధగధగలు, భుగభుగలు కను 

ఎంచేవు, వినిపించవు నిన్నవా, 'ఛార్భల్యను అగువీం 

చవు "ఆయనశాళ్ళు వేలమీదనే యున్నను అయన 

చూపు నింగిమీదే అందుకేత, ఆయన కథలు ఇళరుల 

కథలనలె కన్సట్టవు ఆవి ఆయన దివ్యన్వప్నాలుగా 

ఉండును ఆయన కనెడుకలలకే కథలుగా చెప్పినాడు 

ఆయన శన కల్చినచ్వారా హృాధయస్సండన లెన్నీంటినో 

కఖాళ్ళకముగా చేసినాడు ” 

ఇంతనూ(శాన ఆయన శాల్చనిక జగములోనే వివా 

రించినారవికాదు నా స్తవికజగక్తుకూడ ఆయన వివోర 

భూమియే “వాన, వేలతల్లి, గాలిచాన" వంటి కథలలో 

అయన భూమివిడ్డల నంగతులు(వానీ పేదల" పెద్దళనమును 

"వెద్దచేనీ ధనికుల రౌర్థవ్య మును బుండించి గ 



అడవి బొవ్రొట 

అయన కథలలో 'వైలలాల' కల్పమునకు, “ నేలకల్లి!! 

నంభువు ఆ వేదనకు, “భోగీరలోయ?' చిశ్రలేఖనమువకు 
[వ్రశీకచుని |గ్రహించవచ్చును *గ్రజ్రా కార్”. కథతో 

ఆయన నూడు ముక్కశిక్కలయిన శెనుగువాడు 

కీళము శావలయునని ఆ వేదనపడినాడు 

౪ గణజవతిచేళం 7ఛాయేలపీనూ 

కళింగరాణ్యం ఇఛాకతికూమి 

అంధ్రుళండరూ = ఓక శొళారని 

తళళంళమున ఫపొటనిండునని 

మాగింవమ్మా అయజయఢంళా * 

అలి వీనాడో గొం క్తిపాడిన స్ళాలాం(ధ్రచాది ఆయన 

శన్నుశెరఛీనడి మొదలు కన్నుమూయునంళ దనుళ 

సమళాలిక విషయాలను వస్తువుగా తీసిగొని రేళమును 

జాగువరిచు కీరముకో అతినన్ని హితశ్వముగల వద.వైవ 

కలముగలబాళాయన 

పాటలు 

' అకడుగీఎవగీశ శొన్ముయి 

అళడు వలికిన పలుకు పామై 

ఆకని సృారయముళోని మె శ్తవ 

ఆర్థ వక్కృకియై' 

అన్న (శ్ర చిశ్వవాథ నక్యవాశాయణగారి నూటపూ ర్తి గా 

అర్థనంత మైనడి ఇట్టి నాపీ రాజుగారు కళాడేవివి “శశికళా! 

మూర్తిగా భావించుకొని తన్గుయులై ఆరాధించెడువాడు 

తమ గీకాలన్నింటికని అ “శధిక శ అధిష్టానకేవి యని 

ఇావి౦చి పొడినారు ఆమెసొన్వరూన సాజాక్కారము 

కోసము అంగలార్భినారు ఆవేదన పడ్డారు 

“సీర ఇవతల 

బాటు ఆవోకల 

శిర ఉన్నది జాలా! 

ఇెర ఉన్నడే! 

కన్నుకు కానని దూవం పిలిచీ 

గతి కందని భానం తలబీ 

"శెగవై పున బాశేశులు మోళ్చీ 

ఆరమూళలువా కీరని కలలై 

చీల్చిన చిరగని ఇెర ఇవకల'ే 

చేకగరానీ నీ నవకలశే 

శర ఉన్నది కాలా! 

శెర ఉన్నలే |” 

ఉపావ్య కేబీదర్శనము లభిం చనవ్పుడు వచే ఆ వేదన, తెలి" 

పచాలు, కల్చన ఇంతకన్నను ఉండవను కొందును 

“ఒక్కరే! ఇనుక ఖయలు 

బో క్లే! నీరుచెనలు 

కడలిపోవు దూరాలు 

జెరరిపోను మేఘాలు 

మరొచి పోవ శే” 

ఒంటరి వికుకు చూపుచు కదలిపోయే దూరాలు, జెదరి 

పోయే మేఘాలు నునకు మరపురావు సుదూఠావళ్ళాల 

శోనము (ప్రాపలాడే “శశికళ రన వాదయమునకు, 

శళాహృదయమునకు |ప్రతిటింబము “ఆల్బభానము లెట్లు 

శిల్చవిషయము లొను 1” అను నమకము ఆయనది 

* ఉప్పొంగి పోయింది గోదావరీ కాను 

"నన్న ఎగసింది గోదావరీ ! 

అనే గేయము గోళావరి వరదలను నున కనులకు కట్టి 

నట్టు చేయను 
పట్టినములోని శివాలయము పూజా పురస్కాళాలకు 

నోచుళోశేవన్న విషయమును ఆయన చమళ్కాగముగా 
చెప్పిన వర్ధతి అవూర్వము 

“ గోదారి మద్దేన కొండొళటి వెలసింది 

కొండవయి జంగనుయ కొలువు వేంచేళాడు 

గోచానరి నడులలో కూడ శీగ్ధాలన్ని 

కొండపై ఇంగమయ కోటీ అభిచేశాలు 

గోదావరి వరదలో కోటిపూవులవ క్రి 

కొండపై అంగనుయ వెండిపూవులపు ౫ 

గోధారి *రటాల కొండతో గునగుసలు 

కొండవై జంగమయ కునుకు బంగరుడోలి'! 

ఆయ రనన్మాదయము బెంగాలు, సంజోనిలబో జరిగిన 

దురాగశాలకు వికలనుయి పోయినది వెంటనే 

* నమెనారు చా వాళ్లంశా 

వమైపోయిరి ఈ దణ్ళో 

కళకళలాడే గల్లీలన్నీ 
కలమో స్షరుగా కలిగి పోయినలి, ”' 

ర ఆరాట పడినది 



* లేపా&ి ఐసవన్నను ఎన్నికోట్లనుంది చూచుచుండుట 

లేదు! కాని జావిరాజుగారివశె ఎవరు డానిని చూచ్చి 

మరత 
* లేపొతి జనవయ్య లేచిరావయ్య ! 

ఇలాన శీఖరివై శదలిరావయ్య | ॥ 

ఆని ఆం(ధ్రదేళమునంతను కదిపించ గలిగివారు ? 

బావీరాజాగారు వివిధ భావనలతో కల్పనలతో రూపొం 

దించిన, ఆలపించిన గీళాలలో కొన్ని ''గోధూళి, కొల 

కరి, శశికళ” అనే సంపుటాలుగా వెలిసినని 

చిక్రాణి “కవి చిత్రశారుడు కాలేడు చిశ్రశారుడు 

కని కాజాలడు ” అని ను|ప్రసీర్థాంగ్లకబి కార్జి ఇెర్నార్టుపా 

ఆన్నారు, శాని, చాపిరాజుగారు దీనికవచాదనుః 

చిత్రకళలోను విశిష్టస్థానము సంపాదించుకొన్నా 

ఢాయన పాళ్ళాశ్య చిత్రకళకు వెలుగునీడలు ముఖ్యమై 

నవి భారతీయ చిత్రలేఖనములో రేఖ [ప్రధానము 

దీనిలో శావిరాజుగారు అందెలేసివచేయి ఆయన కవు 

లలో చిశ్రశారుడు, చిత్రశారులలో కవి ఆయన VU] 

బ్రమోదటమార చటర్జీనద్ద చిత్రకళ అభ్యనించినన్నటి 

కని అజంళా రేఖలతో, ఆమరానతి నంవులతో, మేళ 

వించి కెనుగుచిత్ర సంప్రరాయమునకు కి త్తనన్నెలు 

భార్చిరాద 

ఆయన చి(శాలలో *ళజబవ్మా”' జేన్మార్టు దర్శన 

శాలను, “భాగవత పురుషుడు” తిరువాన్కూరు రాజ సౌధ 

మును, ''నూర్యజేవ కూశ్ లీవోరును, “నము(ద్రగు ప్త 

అల్లాదీ ళృష్ణస్వామయ్య గారింటిని, “తిక్కన “మృక్యుం 

జయ" మున్నగునవి మిత్రుల నందిఠాలను అలంకరించి 

నవి మామ (ప్రకుత్వపు సనుపునై లంకలోని “సిగ 

రియా” గువోచిశ్రాలకు ఆయన |వ్రశికృతులు సిద్ధనరోచి 

శెచ్చినారు ఇవి చేడు మ్రాను మ్యూజియంలో ఉన్నవి 

బ్రతికృతిళల్సనములో వీరికి (క్ర, రాంకట్ల కృష్ణమూర్తి 

వీలశా నరసింహమూర్తి కోడూరు రామమూర్తి 

(శ్రీనిశాములుగార్డ తోడ్పడ్డారు 

ఇంకటి చిత్రకళాచార్యుడు వెండికెరనయి కళాగర్భ 

కుడుగా విలనిల్లుటలో ఆశ్చర్య మేమున్నది ? అంధధులలో 

(బ్రకమ కళారర్శకుడు కాగల శునక పొండినవాడుకూడ 

అయనే “ఫకీ అనమాయ", ధువ విజయము”, “మీరా 

బాయి” చిత్రములళో ఆయన తన చితలేఖనములో 

వ౭ెనే ఉత్తమాదర్శాలు రడించుకొన్నారు 

కళలలోబేశాళ వై ద్యశ్యాన్తుములో, సాముద్రిక 

జ్యోతిన శాస్త్రాలలో, భరతళాన్త్రములో ఆయనకు 

అపారనుయిన పాండిశ్యము ఉండెడిది ఒక్క మాటలో 

ఆయన ఒకో విజ్ఞాన నర్వన్వము ఆధునికాంధ్ర కళా 

సొహాత్య వైభవమును దిగంశములకు వెలార్చిన మహ 

నీయుడు 

తిరా 

అఆణుబాంటు = రసొయోన ఇ ప్ర్రజ్ఞల వృథివిలో 

మున్న భౌతిక సచార్థమంతయు 98 మూలవచార్థముల 

సం యోగవియోగములనలన కలిగినదని నీర్థారణలేసికి 

ఈ మూలవరార్థములను తిరిగి వరమాణువ్నులనుగా విళ 

శంవనచ్చువనియు, అంతకం'కి చిన్నవి ఉండననీయు, ఒక 

మూలవడార్థమునటు చెందిన పరమాణువుల గుణములు 

సమానములనియు వారు కనుగొనిరి 

1896 సంవత్సరములో బెకెరెల్ అను "పేరుగల 

(థెంచి శాస్త్రజ్ఞుడు యు శేనియం అను మూలవచార్థము, 

ఉడి ౫ (ఆల్ఫా, వీటో, గామా) అనుకొన్ని కిరణములను 

శనంతటశకాబే వెలిబుచ్చునని కనుగొ నిను ఇంకను ఇటు 

వంటి నదార్థములు పొలోనియం, రేడియం 'మొడళై నవి 
కలవని (క్రీమతి హ్యరి మొదలైన శాక్ర్రజ్ణులు కను 

గొనిరి ఈ మూలవచార్థముల (21906). విశేష 
మేనునగా, వాటి పరమాణువులు వాటంళట ఆవే అన్య 

వరమాణువులుగా నూరుచు ఈ కిరణములను వెలిలుచ్చు 

చుండుటయే, కొన్ని సంవత్సరముల తరువాత 1 910లో 

దథర్ ఫర్డు మవేశయుడు నకబని ( నైట్రొయ) 

పరమాణువులమీద 'అల్ఫా' కిరణములను (ప్రయోగించి, 

ఛాటిని ఆన్లుజని (యర్రా) పరమాణువులనుగా మూర్చ 
గలి గెను ళ_్రిమంతనులై న కణములనలన మూల 

వచార్థములను మార్చవచ్చునని డీనినలన స్థీరవడినడి, 

వరమాణువులను ఖేదించుటకు సిద్దముగా దొరకిన 

'అల్ఫా' కరణములే 1982 వరకు మొదట ఉపయోగ 

వజెను (క్రమముగా అన్ని వణార్థముల సరనూయివులను 

కేదించుటపు వాటిళ క్రీ లాందనీ ఆలియనచ్చెను ఎందు 
కనగా [వతి అయివుగర్భమందున్న బీఇము (01409) 
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మవ క్తరమైన ధనవిద్యుత్తును కలిగియుండును ఆల్ఫా 

కరణములుకూడ ధనవిద్యుత్తును కలిగియుండుటవలిన 

వాటిళక్షి ఎంతో ఎక్కువగా ఉండినగాని లీజముచుట్టును 

ఉండు నిద్యుడ్ _ మండలమునుడాటి ఖీజమును శకేదింవ 

లేదు అందుకు అల్భాకరణళ క్రీ చాలదు 

1062 లో భాద్చిక్ అచు |బిటిన్ ౪ బెరిలియం 

అను పదార్థమును ఆల్ఫాకీఠణములచే శేదించి న్యూ|ట్రాను 

(Noutran) అనుక” త్రకణము (2r18ీలను కని "పెట్టెను 

ఈ కణములు విద్యుళ్ రహితముగా నుండి, శక్రీిమంళ 

మగుటనఆన తకిమ్మా అణువులచుట్టును ఉండు విద్యుత్ 

నుండలిము [ప్రవేశించుటకు న మాత్రము అడ్డులేకుం డెను 

అంగునలన క్లీజాయివులు (మ్యాట్రోనులు) వ అణువులను 

ఎగుతికొట్టుటకయిన మిల ఉపయోగ శారులుగా నుండు 

నని తెళియనచ్చెను 1988లో రెండవ (వవలచయుర్ధవు 

(ప్రారంభములో ఓటోరోర్ ఆను జర్మను రసాయన ళ్ 

కరు యుగేనియ ంఆడు వులను క్లీ కాణువుల (న్యూ ట్రాన్, 

వలన పగులిగొట్ట గలిగెను నన్ బెజ్ఞాని, యు'శేనియం 

పరమాణువు పగిలి బేరియం, లాంఛనం పరమాణువుల 

(క్రింద మారినట్లును, అవి అతి థక్రినుంతము క్రై యున్న 

ట్లును కమగొవెను అదియునుగాశ ఈ శ్రీయ యందు 

శెండు (కొత్త క్రీకారువులు (స్యూట్రామలు) క్త 
అయినట్టు శటది ఇచే గొప్ప వినయము ఈ కీతాడు 

వులు తిరిగి యురేనియం అయివులను (వ్రిద్దలుచేయుటకు 

వలికివచ్చును బ్రద్దలు అయిన శునుకలు కూడ విను క క్తి 

మంకనములుగా నుండును ఆ క్షి అంతయు. వేడిగా 

మారును ఇట్లు గొలుసుకట్టుగామార్చులెండి యుశేనియం 

అంతయు ఖిన్న ఫిన్న అణుపులుగా నూర (బ్రహ్మాండమైన 

వేడిమిని ఉక్న శ్తిచేయును ఇడియె ఆటంబాంబు యొక్క 
మూలనూశను 

ఈనంక ర్భములో gore (Mam), 4 4 (Energy). 

వీటిని గురించి కొంశెము ఇరలిపీకొననలసియున్నడి ఇహము 

శాలను నరకు (ద్రవ్యరాశి నిశ్ళశ్వము, కి 

(Conservation a బలు అ న్ 

(వక్యేళ నీర్ధాంతము లుండెడివి శాలి ఇన్ గ్టయిన్ అను 

సనో తర్త్యవేత్త ఆ రెంటిని “మేళవించి &6 నీద్ధాంళ 

మును చేసెను ఆ ఫికాంతము [ప్రకారము |దన్నరా॥ 

రజీ వ్రళారము శ కీగా మారవచ్చును దీని (ప్రశ 

రము ఒక (గ్రాముపచార్థములో రెండున్నరకోట్ల కిలో 
ఛాట్ గంటలకు నమానమైన శక్తి యిమిడి ఉన్నదని 

శేలును (విద్యుత్ ఉన్న ఇండ్లలో ఉన్న మీటర్ "కెలుపు 

(ప్రమాణము కిలోవాట్ గంట) దీనినిబట్టి రరాయనికము 

అయిన మార్పుల వలన కలిగిన క్షి కంళు అణువుల 

మార్చు నలిన కలిగెడు ళ క్రి పదిలతల రెట్లు అధికముగా 

ఉండునని విళదముశాగలదు రెండు వరమాణువులు 

కలిపి వేరొక పరమాణువుగ మారి, దీని రాశి ఆ రెండు 

పరమాణువుల రాశికంయె తక్కుస అయినచో, ఈ 

శస్టవయిన రాశీ శక్తిగా మారును, ఉదా = హీలియం వర 

మాణువును గాని, ఆల్ఫాకీరణమును గాని పరిశీలించినచో 

అందులో రెండు [ప్రాణువులు ( ప్రోటానులు ) రెండు 
క్రీ కాణువులు (న్యూట్రానులు) ఉండును లేక నాలుగు 

ఉడజని ( హై(డ్రొజవ్ ) పరమూణువుల్త నను ఉండవచ్చును 

వాటి రాశికి హీలియం (యాచాకి) రాశికిని భేదము 
ళందు అందునలన (ప్రత్తి హీలియం అణువు నాలుగు 

హైత్రొజన్ అణువుల మండి ఉక్క ర్తిఖయినచో ఇంక విసరీ 

తప్పి శక్తి ఉద్భవించును నున నూర్యునిలో వేడిమిళ కి 
ఈ గ్రీశ్రిగానే ఉత్పత్తి ఆగుచున్నట్లు శ త్రుజ్ఞరి నమ్మకము 

అణువులలో శెళ్లను యువేనియం అణువు మిగుల 

వధువు కలది జ అయివుమీద న్యూట్రాన్ (ప్రయోగించి 

నేడో ఆది రెండు కునుళలుగా పగులును అ తునుకల 

శాశి అనలు జయువురాకీకం'ఖె శక్కువ అది జ్రీగౌ 

మారును అయితే ఇంత ౪ ర ఉర్భలించుటన కొన్ని 

సరతులున్నని న్యూట్రాన్ వేగము నుందముగా నుండ 

వలెను ఇంకొక సంగతీ | కరణాథువు (యుగేనియం)ళో 

"రెండు తరగతుల అణువులున్నవి | యశేనియం 988 
గా? ఆబియు కీ యురేనియం 885 గాశి అనియును 

'ెండవడి సాఢారణపు యుకేనియంతో 180వ భాగము 

మాత్రమే ఈ కేలిక యుశేనియమే కుందగతి క్ల్వాణు 

వుఠ(న్యూ(ట్రానులి) వల్లి కేడింపజడును శాని యుకేనియం 
286 అంతనులథముగా 'ేదింసేబడడు 'ెంటికగల ఈ 

శేరము లోర్ కునోగయుడు మొదట నిరూవింజెను 
అయికే యురేనియంలో నున్న ఈ రెండు తరగతుల 

అణువులను చేరుచేయుట మిక్కిలి కష్టసాధ్యమైన వలి, 



(దానికి రెండు మూడు మార్గములున్నవి కాని (ప్రి 

మార్గము గొప్ప వ్యయ(ప్రయానములమీర అధారపడి 

యున్నది విస్తార ధనవ్యయనుతోకూడిన వని అయినను 

అత్యంత మైన అవసరము వళన గత యుద్ధమందు అ నని 

'చెర'వేర్చబడినది ఇంకొళ సంగతి = యుశేనియం [88 

యందు వేగముగల మ్యాట్రానులను వ్రయోగించినచో, 

అది సోపాన క్రమముగా చతుర్ని వాకువు(న్లూటోనియం) 

అను ఇంకొక (కొత్త ఆణువు[కంద మారును ఈ వ్గాటో 

నియం కూడా న్యూ(ట్రానులవలన నులకముగా శేడింప 

బడి గొప్ప శకి నిచ్చును అందువలిన యు శేనియం 285 

కోపాటు వ్లూటోనియం కూడ అణుళాంమినకు మిక్కిలి 

అవసరమైన పచార్థము ఈ రెండు పదార్థములు మంద 

గతి న్యూట్రానుల వలన థేసింపబడగలవు 'భేదింనవిడుట 

యేళాక ఆ పగులుడు (Fission) లో న్యూ|ట్రానుల 

నరకు కూడ ఉత్పత్తి అగును కాని ఇట్లుత్స క్షియగు 

న్య్యూట్రానుల వేగము చాలా ఎక్కువగా నుండును 

పొధారణపు మందుగుండు జాంబునలెగాక యీ అడు 

జాంబు (వేలుడుకు వ్యవధి మిక్కిలి తక్కున కాలము 

సెకండులో ,వరిలతల నంతు పామాన్యపు జాంబుకు 

చెకండుళో వెయ్యి నంతు ఇంత శ్వరికముగా జరుగు 

టకు న్యూట్రానులు ఆశ్యధికము గా ఉత్పత్తి 

శానలెను వైనచెన్చిన (ప్రకారము యూరేనియం శితిల్ 

పగిలినచో రెండు న్యూట్రానులు ఐయలుదేరవచ్చును 

ఆ'రెండును మరినాల్లింటిని ఉత్స కికేయను ఇటుల డెల్బడి 

పురుషొంఠ రాలకు సడి వేలకోటికోట్లు చ్యూట్రానులు సృష్టి 

అగును వీటివలన తయా రగుళ_కి పదిటన్నుల | 217 

మందుగుండునకు నమానము శాని ఒక ఆటంబాంబుళ క్షి 

యిరవై వేల [117 తో సమానము అందుకుగాను 

ఇంకొక ఫదిపురుషూంత రాలు అనసరము ఇంశతొందరగా 

వెళ్ళుచున్న న్యూట్రానులు ఇంత అధికమగుటకు వలసిన 

శాలము సిళండులో సైనిచెప్పినట్టు పదిలచలవంతు 

మాత్రమే ఇంక శక్కువ్రకాలములో (నీలుడు ఇరుగవల 

యును కాని నిజమునకు న్యూట్రానులు ఇంతత్వరిశముగా 

అధికముశావు ఎందుచేతననగా అందులో కొన్ని కక్కిన 

అణువులనలన వీల్బుకొన (2b807ర)టడును కొన్నీ వదార్థ 
మును విడిచి వైటోవును అయికే ఇన్నివిధములుగా 

అణువిందు 

నష్టపడినను అణువు పగులుడు (23800) వలన ఒక 

న్యూ[ట్రానుకు ఎక్కువమొ త్తమువైన ఉక్న క్రీ అయిన 

యెడల ఈపరంవరా సంఘటనను (eislu reaction) 

తరుగుటప వూరి అవశాళను కలదు 

మైనచెప్పిన విమయములమబట్టి కొన్ని వంగతులు విశద 

మైనవి యూశేవియం 285, న్లుటోనియం, న్యూట్రా 

నులనలన శేదింనబడి అత్యల్బిశాలములో గొన్న కిని 
ఇయ్యగలవని నిరూఎంపబడినడి అయికే యీ పేలుడుకు 

యురేవనియంముడ్డ కొంత అనధివరిమాణము కండ 

వలెను ఆ ముద్దను రెండుతునుకలు చేసి ఆశెంటిని దగ్గరకు 

శీసుళొని వచ్చుటలో న్యూట్రానులు ఉక్పత్తిఅయి వెనీ 

చెప్పినట్టు అతిన్వల్బళాలములో (వేలును ఇనుద్ద కొన్ని 

కొనులుండనచ్చునని ఆంచవా వేయబడినడి ఆ కెండు 

ముక్కలను ఎట్టు దగ్గరకు శీనుకొనివచ్చుట అనునది 

ఇంకను రహస్యముగానున్నడి ఈ సందర్భములో కొన్ని 

ఆర్థిక పరిస్థితులను గమనించుటయు కము మొదటి ఆటం 

కొంబుకు 'ెండునందలకోట్ల డాలర్లు వ్యయ మైనట్టు 

శెలిసినది అనగో అడినున ఇండియా శద, శాష్ట్రముల 

శిండునంఫక్సరముల ఆధాయము ఆకాంకు శయారు 

అగుటవు ముఖ్యకారణము యుద్లపు ఒ కడి అనగా 

జర్మనులు ముందుకయారు చేయుడు శే మోఅని భయము 

శాంతినమయములో ఐతే అ శాంబును తయాదశేయు 

టకు వవరువై దు సంవకృరాలళాలమో వట్టియుండెడిది 

శానీ నమయము ఆగుటవలన ఆది మూడు శాలుగు 

సంనత్సరములలోణే సాధింపబణెను సర్వశక్తులు దీని 

క్రింద వినియోగింసబణెను అటువంటి ననీ ధనముతో 

శులకూగుచున్న అమెరిళాలో మా(శిమే పాధ్యము 

శరువాత రమారమి అటువంటి పరిస్థితు లుండుటచేకచే 

రష్యాలో కూడ ఆ వని సాధ్యమయ్యెను 

ఈ చాంబునకు గల నాళనళ కికి హిరోమీనూ, భాగ 

సాకి పట్టణములు నిదర్శనము బాంబు |'పేలుడునలన 

కలిగెడు వేడియొక్క ఉగ్రత కోటి డిగీలు అనగా 

మార్యునిళోనున్న ఉమ్టోగళకు దగ్గరదగ్గరగా నఘాన 

నున్నమౌట (పేలుడు వలన ఉక్నల్తి అయ్యెడు అగ్ని 

గోళము నూరు అడుగులుండును ఆది మేఘమువఠె 

నె! లేచి పక్కగొడుగు యొక్క రూవమును ఛాళ్ళును 

us 



అకి భౌతిక కాస్రము 

కొర్ని సీమునములలో అడి విచ్చిన్ననుయి శెదరిపోవును 

అయికే యింత ఏవరీతప్పు నాకనమునకు కారణము ఈ 

శేడియే కారు ఈ అపరిమితమైన వేడిమినలన గాలిలో 

గొవ్చ యొత్తిడికలిగి, ఆ వివకికపు ఒక్తిడి వలన నూరు 

తుపానులు ఒశేసారి వచ్చినప్పటి వాయువు శెరటవు 

(Shock wave) ¥శ్రికలీగి, అరి గోడలు, ఇండ్లు ఒక్క 

పారి భూమట్టము జేయును. కీని వెనువెంటనే గామా 

కిరణములు మనుష్యుల శల్యములలో (్రజేశించి ప్రాణ 

ములు తీయును మొత్తముమీద ఛాలుగైదు చకురపు 

మైళ్ళలో నున్న ఏ జంకుకోటి కూడ మీగులదు 

మీడ చెప్పబడిన బాంబు యుకేనియం ఆయివ్పలి వగు 

లుడు వలన తయారు చేయఃడినది జరువు అణువు పగిలి 

మిగిలిన తునుక అణువుల రాళ కక్కు.వగా వుండుట నలన 

ఆ భేడళాళి భక్తిగా మారును ఇంకొక విధముగా కూడ 

శకి ఉత్స త్తీఆగురని మీద నిరూపింవబడినది హై డజన్ 

ఆడుపులనుండి హీలియం అణువులు తయారు అయిన 

వృడు కూడ శక్తి ఉత్పత్తి అగును కాని ఈ శ క్రికి కోటి 

డిగ్రీల వేడిమి జ్లవసరము ఆ వేడి యుశేనియం 285, 
ప్లుణోనియం బాంబునలన కలుగ కేననచో హై డొజన్ 

శాంటును (వేళ్చివచ్చును ఈ జాంబునకు నాళన మొనర్భు 

శక్తీ యింకను హెచ్చు 

ఈ శాంబులు |"పేలునస్పుడు అక్కడి ప్రదేళము భాళన 

మగుటయే కాళ, విషకిరణనులు ఉక్పక్తి అయి 

చాయువునలన అవి వ్యాపించి, చుట్టువట్లనున్న ప్రదేశము 

అను కూడ చాళనమొవర్చును ఇంకొక [ప్రంచయుర్ధము 

అరిగి ఈ ఆటంకాంలులు ఉపయోగింపబడినచో నున 

భూ(ప్రనంచమంతకు (ప్రమాదము వచ్చునని వేరుగా చెన్న 
నళ్కర కేదు 

ఇసి కాకా 

అకి భౌతిక శాస్త్రము = మోటా ఫిజిప్స ఇను 

శరము. తొలుత ఆరిస్టాటిల్చేక ఉపయోగింపబడెను 
మెటా అనగా వరన్సు, ఫిజిక్సు అనగా భౌతిక 

'శౌల్రికతత్హ్యమునకు పరమైన త క్ర్యము యొ క కాన్త్రము 

మెటా ఫిళ్ళు డీని ముఖ్యోన్టేము సశ్రయొక్క 
స్వథావమును నిరూపీంచుట ఆందుచేశ దీనిని పారభాతక 

శాత్రచుని, నళ్తాశాత్త్రమని, కక్త్యళాన్త్రముక్ కూడా 

వీలుననచ్చును “తత్” అనగా, “ఆది” అనగా సత్తయే 

అందుచేత నత్తకు, త త్త్వమునకు అర్థము ఒళ్కటిగానే 

(గ్రహింవవచ్చును అరిస్టాటిలు అర్థము వనుయినను 

ప్రస్తుతము ఈ శ్యాశ్ర్రమును [పమాణళాన్ర్రమునుండి, 

తర్కం శ్యాన్త్రమునుండి విడడీయుటక్షలదు నళ్తాశా వ్రు 

సళ్రా వ్యరూసమును, (ప్రమాణశ్యాన్హ్రము సత్య స్వరూస 

మున్కు తర్కశ్యార్త్రము అనునూన పద్ధతిని నిరూపణము 

చేయును 

సత్యము (1౧4) అనునది జ్ఞానమునకు చెందినది 

= జ్ఞలమ్సు నల్లగా ఉన్నది” అను చాక్యమునందు 

“హండుట” కలమునకు చెందినది కలము నిజముగా 

ఉన్నచో ఈ వాళ్యము సత్యము, ఎజ్టగా ఉన్నచో 

అవశ్యము ఆందుచేత సళ్యానత్యములు చాక్యమునకు 

శెండును ఒకప్పడు చునము వాళ్యమును ఉచ్చరించక 

పోవచ్చును అయినను కలము నల్లగా ఉన్నది " ఆను 

(వ్రశ్యతళ్ళునమందు కూడ సళ్యాంత్యములు ఉన్నవి 

ఉదాహరణను రజ్జాసర్ప ళ్గునము రజ్జుపుముభూచి సర్చ 

మని అనుళొనవచ్చును సత్యమునకు [పను అని, అసత్య 

మురకు (క్రమ అని పర్యాయములు 

ఇప్పుడు సత్తాశ్శాస్త్రము అను పదము అన్ని శత్రు 

ముల నంపుటికి ఉపయోగించు చాడుళ కలరు (దత్య 

న్వడూవము, కార్య శారణ న్వరు?వము ధర్భుస్వరూవము, 

జీవ స్యరూవము, ఆక్టుర్వరూసము, [ప్రపంచ స్వరూపము, 

టూకీగా పర్వ సళ్తాన్వరూపము నిర్ణయించు శాస్త్రము 
వళ్తాళాక్రము 

కస్తువత్త జ్ఞాన వేద్యమయినప్పు డే గుర్తించవిడును 

గనుక, సశ్తాశా శ్రమునకు, సత్యళాళాస్త్రమునకు సంబం 

థము గలదు స్త సత్యమయివస్పుణే సళ్ల యగును 

లేనిగో అనత్తయే. ఆందుడేత సళ్తాళాడ్త్రము. చధిని 

నప్పుడు సత్యజాళార్త్రము పొడ చదునవలని యున్నది, 

వరస త్త అవేది ఒకటి ఉన్నరా ? ఉన్నచో దానిని ఎట్లు 

"ఇలినీకొనుట 1 అను |నక్నలు స్త్ర ము యు (వ్రళ్నలు సక్యకాళాక్రము యొక్క 

మొట్టమొదట యూరోపు 'జేళమున చ్లేదో నస్తున్ల 

బుద్ధ (0801) గోచరముగాని, క్రరద్రియ ($259) 

గోచరము శాలి ఆవెను ఆరిస్టాటిలు మిద్ధిగో చర 

ta 



వ్మీయినను |పత్యతక్ళత విషయమంచే అది ఉండునని 

చెప్పెను తర్వాత మధ్యయుగము లందలి చార్భనికులు 

ప్రవంచప శ్ర ఈశ్వరనత్తనుండి వేడితవ్యనుని నుడిలిరి 

శావీ నవీన యుగమున |వ్రళ్ళతిసశ్తార్వరూవ (గ్రవాణము 

చ్వాళా  ఈశ్వరవళ్తాస్వరూపమును (గ్రహింపవలెనలి 

చార్గనికుల అభ్మిపాయము 

పదుణారన శతాబ్దమున జెళార్డు (ప్రతి (పత్యశము 

సంశయోన్సదమని (ప్రారంభించెను నేను చూచుచున్న 

వస్తువు లన్నియు న్వన్నతుల్యములు ఎందుకు కాకూడదు? 

ఎవడైనా ఒక మొయావి యీ దృళ్యములను సృష్టించు 

చున్నాజేమో ? చేను చదువుచున్న పుస్తకము నిజమైన 

నన్తకము ఎందుకు శావలెను ? అది నిజమైనఏని నిర్ధా 

రణ చేయుట ఎట్లు? కనుక ప్రతి జ్ఞానము నంళయ 

విషయము అయినచో సక్తారూపమును నిర్ణయించుట 

ఎట్టు? “వేను సంశయించుచున్నాను"” అనుచోట 

సంళయకళ ర్త నిజముశావలెను సంశయ విషయము 

నిజము కాకపోవచ్చును. అందుభేత నళ్తాళ్శామ్ర్రను 

"వేను" నుండి (పొరంభము కావలెను ఆయిశే ' నేను? 
అనునది ఉత్నన్న వస్తువు, శార్యముగాని, నిత్యము 

ఇదు (ప్రథి కార్యమునకు శారణ ముండనలెను |ప్రక్రి 

మానవునకు నూజావితరులు కారణభూళులు , వారిక 

వారి మాశాసీశరుు కట్లు అనంతముగా కార్య కారణ 

నిరూపణము సాగును ఇది సాంతము శావలెనన్నచో 

అందరికి ఈశ్వరుడే శారణభూతుడని చెప్పవళెమ 

తళ్వరుడు వరంనరోగా అ జ్ఞానమునకు బాడ కారణ 

భూశుడు ఆయన నిష్కపటి, వాళ్ళళ్య స్వరూపుడు 

అందుచేత మానవులకు మాయాదృళ్యములు చూబంచి 

మాయ శేయడు తక్టారణముగా మానవుల బానములు 

యళార్థములు మనము మనస్సును రాగాది దోషముల 

నుండి శుద్ధము చేసినచో యళిర్థముచే వర్వదా 

శలినీకొందుము 

తెశాద్దు నర్వనత్త (ద్రవ్యన్వరూవమని భావించెను ఈ 

(ద్రవ్యము రెండు విధములు జడను, మాననము జడ 

(దవ్యస్వరూనము విస్నృతత్వము, నూనవద్రన్వన్వరూ 

వము జ్ఞానము ఈ రెంటికి సామాన్య గుణము వీడియు 

లేదు జడను చలనహీనము మావనము చలనసహిశము 

అత భౌకిక శాస్త్రము 

జెళార్డు సిర్ణాంతము స్పినోజుకు నచ్చలేదు వస్తుక్టానో 

శృక్ని నూనవజడ ద్రవ్యసంయోగము నలన కలుగును 

గాని ఆవి వశాంశభిన్నములయినళో ఎట్లు క్లావోత్చత్తి 

కొరకు కలినీకొనగలవు ? సంయోగశీలత వస్తువులకు 

సామా న్యగుణము చ్వాళానే కలుగగలదు మనస్సునకు 

జడపదార్థమువకు వంయోగనంకింధశీలత లేనవుడు 

ము అనంభ్రవము శాని జ్ఞానము సర్వజగ వేద్యము 

అందుచేత మపోజడములు వశాంతథిన్నదవ్యను.లు కావు 

(ద్రవ్యము ఒక్కటియే, అది ఈశ్వర స్వరూపము. దానికి 

ఇెట్క విశేష గుణములు కలవు "వాటిలో రెండు 

మనస్సు, జడళ కాగితము యొక్క రెండు (వ్రళ్కలనలె 

ఈ రెండును షరప్పరాచేత కలని ఒకదానిలో మార్చు 

కలిగినవ్పుడు రెండవ వానిలో కదుచిళమైన నూళ్చు 

శలుగును ఈ నూర్చు మాననమున జ్ఞానాళారము 

పొందును జంకుకోటియు, జడవస్తుకోటియు ఈశ్వరుని 

విశేవగుణముల వి'శేసుణనులు (20668) 
(ద్రవ్యము ఒళ్కటియే అను సీర్ధాంతము లై న్నీడ్డు 

స్వీకరింపలేదు [ద్రవ్యయి ఒక్క]కే అయినచో మానవుని 

వేరు వేరు అనుభవములకు కారణము ఏమి ? వాగిచారి 

స్వతంత్ర కర్మలకు శారణ'మేమి ? అందునేక (దళ్య 
వినలత్యము న్వీళరించవ లెను ఆదియునుగాళ మానసము 

ఒకటే న్నూశ్రము చలనకీలము శాదు జడ ద్రవ్యము కూడ 

శలనశీల మే చానిలోను శకి ((0గ౭) ఉన్నది చలన 
శీలత _మాననత్వనూచళమైనచో జడ ద్రన్యముహడ 

మాననమే ఆది అనానిర్భూళమాననము (ప్రవ్రం చమున 

శేవల జడమ్మాత్రమనునడి లేదు సర్వము అణుపరిమిత 

మానపో'వేకము ఈ మనస్సులకు లై బెడ్డు మొనాడులు 

(ఇంక) అని “పేరిణెను ఆవి అణువులకం'వి చిన్న 

వైనను నువాత్తుళంఖే మవాతృరములు ఛాటికి 

వరస్సరము $ జోక్యము లేదు 

అయినను ప్రతి మొనాడు (ప్రవంచనునంతటిని 

ఇంతరంగికముగానే (గ్రహించును బహిర్ముఖ ముగా 

చూచుటకు దానికి కిటికీలులేవు (Th6 100268 as 

windowlen) జ్ఞునము ఐహిర్వన్తుజనికము కాదు అంక 

శంగిశ వికానము ఈవిశాసము కొన్ని మొనాడులలో 

ఎక్కువగాను, కొన్నిటియందు తక్కువగాను ఉండును 



అకి భౌతిక కొస్త్రను 

మిక్కిలి శక్కున వికాసముకలివాటిని జడ ములనీ 

ఎక్కువ విళాపములుకలవాటిని నూనసములని మనము 

శెరిసికొందుము ఈశ్వరుడుకూడ ఒక మొవాడుమొ [త్రమే 

అశడు మొనాడులన్నిటినీ నృజించినవుడు నరసృరనంగతీ 

{barmony) దృష్టితో సృజించెను గడియారము చేయు 

వాడు ఆన్ని గడియారములు ఒకే సమయమును చూవు 

నట్టు వళాగుచేయునో, అలాగే ఈశ్యరుడుగూడ ఒశే 

విధమైన |ప్రపంశజ్ఞావమును, ఫొందునట్టు మొనాడులను 

శించెను లీరంరరు హేతు (ప్రాభాన్య వాదులు 

(24012088) అనీ పిలువఇడుదురు సత్యము వ_స్ట్య'పేత 

తనుగాని, బుద్ధ్య'వేజీశము గాదని ఇంగ్లాండులో లేళ్లను 

శన నిద్ధాంతమును 'వెల్లడించెను (ప్రపంచమున ఏ వీ 

నకలు కలవు! అవి ఎన్ని విధములు ? వ స్వరూపములు 

కలవి? అను విషయము బుద్ధియొక్క స్వరూపమును, 

స్వశావమును నరికీలిం చినంక మాత్రమున తెలియదు అది 

గ్రశ్యతానుభనము వలనే 'శెలియగలదు ప్రవంచములో 

అయిదు మవిభూకములు కలా ? అరునది భూకములు 

కలవా? ఆరువదికం"టె హెచ్చుగా నున్నవా! అను విన 

యము బుద్ధిని ఫరెశీలించిన మొ(శ్రమున ఎట్టు శెలివికొన 

గలుగుదుము ? ఆందుశేక ఇండియ జ్ఞాగాధారమే నర్వ 

ము ఈనుశమునకు అనుభన మూరలనాదము 

(యింట) అని చేరు వేళను గొన్న దార్శనికుడు 

శాడు అయినను అతడు ఈ చాదమునకు పుభాది వేసిన 

వాడు డీనిగి వురవ్కరించుళొని లాకు, కెర్కిలీ, 

ము అనుభారు శను దర్శనముళను నిర్మించిరి 

త్రక్యకానుళ్లవమే (వ్రభానమైవరో లై క్నిడ్డు ెప్పీన ప్రశా 
రము అంశరంగనుగా బుద్ధివిశాన మే వళ్యమును సత్తను 

కాక ముభేయజాఅడు అదియునుగాక జాలిజ్ఞునము 

Cenowledge of the బగాణల్సి. (్రత్యతోద్భృత మేగాని 
(దత్యడ శారక ముళాచు, బుద్ధ ఫ్రంకరంగోద్ధ ఎ్రకముశారు 

నునము 'పెళ్టునుండి మనుష్యులనుచూచి, వారి సామాన్య 
గుణములను వంగ్రహించ్చి ఆ గుణసంవుటికి మనుమ్యజాలి 

పడను వాతురుము నునువ్యజాలికి గుమన్య వ్యక్తి 

సళ్తాభిన్న మైన వేరొక సత్తలేదు వేరుగా మనము వాడీ 

వన్చుడు అది జాముమొశము, బుద్ధ్యాళ్ళృతి మూత్రము, 

మనోన్ఫ క్రి మూక్రము ఆని లాకు ఇాడము 

లాకు ప్రారంభించిన భాగమును ఖెర్కిలీ వి స్తరించెు 

అనుక వై క వేద్య మే నత్త అయినచో జడ దవ్యము యొక 

నత్త ఏ అనుభవము యొక్క గోచరము ? = రింజకాయ 

ఆకవచ్చగాను, వుళ్లిగాను ఉన్నదని రంగు యొక్కయు 

రుచి యొక్కయు నత్త నారింశాయయందు ఉన్నదని, 

చౌరింజకాయ ఈ రంగుకు రుచికి ఆధారమని భావిం 

తుము కాని నా కన్ను రంగు (గుడ్డి అయినచో రంగు 

కనిపించదు పైత్య భూయిన్థ్యమైనచో సర్వము పసుపుగా 

కనిపించును అందుచేత రంగు భా ను నసిక వృ శ్తిగాని, 

వినయవృ్తి గాడు ఆలాగుననే పులుపు గూడ మానసిక 

వృత్తియే ఈ గుణము అన్నిటికి భిన్న మైన నారింజయను 

జగ ద్రవ్యమును చూచిన వాణెన్వడు ! జశదవ్యము 

గుణాధారమని అందురు గుణములుమ "శ్రమే వ్రగ్యత 

ములు తదాఢ్లారము ఎన్వరికి గోచరము కాదు తదుపరి 

గుణములు నూననీకములు అందుచేత జడ(దవ్యము 

అవత్య పచార్థము చానికి సక్షలేరు సత్త సర్వడా 

మానసిక ద్రవ్య మే 

ఇర్కిలీ జడదవ్యమును నిళాళరించినరీలినే సబ్యూము 
మ+వసద్రవ్యమును భాడ నిళాకరించెను జడద్రవ్యము 

్రశ్యత వేద్యము శానిళో మానన్మద్రవ్యము మాత్రము 
(ప్రత్యతవేక్యమా ? = వంచజ్ఞాబేం ద్రియనులలో దేనికని 

మాననము (వ్రత్యతముళాదు నేను నా అంతరంగమున 

చూచినప్పుడు కోన్ని భానములు, సుఖదుఃఖములు, కాన 

ములు, ళళల్చనలు మొదలగునబి సశ్యతమగును గాని 

మనన్సు మాత్రము ప్రక్యతము కాదు అందుచేశ మనో 
(ద్రవ్యమనునదిటన్నదని రూఢిచేయలేసు అటులనే జాతిపద 

విషయములకు (1511020) న్యావ్చ లకు (univers! 
jn) నత్త ఉన్నదలి నిర్థారణ చేయలేము 

చేని సత్త అయినను, ఇంద్రియ విషయము ఆయినగాని, 

ఈళ్ళంబద్ధము అయిన గానీ ఒప్పు కొవబడదు 

అయినచో ఈళ్వరుని! న త్తలేచా? అళ్ళుకు సళ్తలేదా? 

శార్యశారణఖావము అసళ్యమా? శార్యశారణక్లాన మే 

అసళ్యనుయునచో మే అనంక్రనమగును శాన్ర్ర 

ముల నిర్వచనములన్నియు చానిమీదణి ఆభారసడి 

యున్నవి లేలితో (వవంచకనుంశయు యాదృచ్చ్ళి॥ 
మగును శార్యశారణద్యోకకము వా వ్రీచాళ్యమ్ము 



ఆఫీగా సామాన్య వాక్యము ధూనుమునుండి అగ్నిని 
అనుమానము చేసినప్పుడు అగ్ని ధూమమునకు సర్వత్ర 

నర్వదా శారణమని ఒవ్పుకొనియే అనుమానము 

శేయుదుము కాని ఎవడు పర్వాగ్నులను వర్వ|త్ర సర్వరా 

చూచిన వాడు ? లేనప్పుడు నున జ్ఞానము వర్వము నంళ 

యాస్పదమగును కతృలితము సంకయళాసిజ్ధాంతము 
(ekepticlsm) ఈ ఫలికమును తొలగించుటకు కాంటు 

పూనుకొని (వవంచానుభవమునప శారణములు రెండని, 

అవి అంతఃకరణము వస్తు న్వన క్త {thing titaelf) అని 

చూపెను శాంటు అంళఃకరణమునకు మూడుశాగములు 

అని చెస్పెను అవి ఇం|ద్రియ వేదన (80062101) ( వేదన 

అను పారిథానీక పదమును శౌర్ధులు వాడురురు), మనో 

వృ కః మిర్ధివృ క్తి వస్త వ్రింళఃక రణముల సంయోగము 

వలన సర్వ (ప్రపంచము ఉద్భవించును "కేవలము వస్తువు 

గాని, శేనవలము ఆంతఈకరణముగాని వ్రవంచమునువృజింప 

శేరదు “అచ మనపొ సంయుఖ్య జే! మన ఇంద్రియేణ ॥ 

ఇంద్రియ మేన శతః ప్రత్యతం”' అన్నట్లు వస్తు స్వసత్త 

ఇంద్రియముల ద్వారా అంతఃకరణముతో సంబంధమైన 

ప్పుడు ఇందియచేశన ఉడ్భవించును ఇం(ద్రియచేశనలే 

దృశ్య వ్రవంచము యొక్క (ద్రవ్యపామగి శాని మైనము 
ముద్రలను స్వీకరిం చునట్లు అంతఃకరణము ఇంద్రియ వేదన 

లను స్వీళరింపడు వాటిని తన చ్వారముల చ్వారా కీసి 

కొనుదు వాటికి కన రూపములను ఇచ్చును అట్లు చేయని 

ఇంద్రియ చేశవలు ఈ రూవములు ఈ రూపములు మూడు 

విధములు ఇందియశై తన్యరూవములు, మూననచై తన్య 

రూపములు, బుద్ధిచై తన్య రూపములు (forms of sensa 

tion, understanding and reason) మొదటివి దిక్కాల 

ములు (89109 804 606) (ప్రతి ఇం|ద్రియచేశనను అంక! 

కరణము దిళ్కాలములచ్వాళా లోపలికి (ప్రచేళ"వెట్టు 

కొనును ఆంధుశేత |ప్రతినస్తువు దిశ్కాలనియమిత మైనట్టు 
మన అనుభవము డిశ్కాలరూనికము కైన ఇం(ద్రియరేత 
వలకు అంఠఃకరణము మనన్బుచ్వోరా (దర్యగుణ, శార్య 

శారణాడి రూనములను ఇచ్చును అందుచేత నునము 

ప్రతినస్తువును శార్యముగను శారణముగను, [భవ్య 

ముగను, గుణముగను, అనుభవగోచరము చేసీకొందుము 

అనుళన నిషయములనన్నింటిని బుద్గి నంచితనుచేసి, 

ఆరి భౌతిక శాస్త్రము 

పరస్పర సంబంధములు కల్పించి సకీళ్ళళముచేసి 

వళవ న్త్వంగములుగా విరూపించును (ప్రవంచములోని 

నియామక నూతములన్నీ ంటికి అంతక రణ మే మూలము 

పద్ధతివద్ధమైన (ప్రపంచము అంతఃకరణ సృష్టము అందు 

శేశ అంతక రణము, ఆ నియానుక బూశత్రములను తదా 

ఛారముశైన వ్యా వ్తులను ఇెరిసికొనగలదు తళ్కారడ 

ముగా శామృజానము అసంభవము శాచేరారు 

(ప్రవంచళము యాదృచ్చిళముగాళ నూ|త్రబద్ధ మైనది 

ఈ సూత్రములు బుద్ధినిగ్మిత ము లగుటచేత (ప్రవంచముగూడ 

మే బుద్ధికిగో శరము కానిది ఇంద్రియ శేకనలకు 

శారణమైనది, నన్తున్వన త్త (ThIng1n 136) అను 
నది వేరొకటిలేదు దృశ్య [వసంచము వెన అద్భళ్య 

(ప్రపంచము వేరొకటి ఒవ్పుకొనము వ్యావవోరికనక్త 

ఆని పొరమార్థికనత్త అని, 'రెండునత్త లులేవు సత్త అన్నది 

బర్ధిగ్రావ్యాము, _ మిద్ధినిర్ధితము స్వాన్థాయ త్రనక్రాక 

మైన వన్తువు ఒకటి ఉన్నదని శాంటు పొరపాటు బడెనని 

పొగలు వాధించెను బుర్ధినిరూస్యమే న క్ష, న త్తయే 
బుద్ధివిరూవ్యము (Tho rational is real, and the real 

౩10980) బుద్ధియొక్క అంకరంగ త క్త ములను 

(C21౭g0m08) కలిస కొనినచో |ప్రపంచస్వభానమును 'కెలినీ 
కొవగలము, బుద్ధికి ఏకసళ్తాన్వేషణయే వరమగతి వక 

నళ్తావాదమే సత్యము (b400181) వ రమాత్మస్వరూవ మే 

(Abaotute consciousness) వళన త్త హె గెలు (వగ్రవంచవు 

చార్భనికులలో మొదటికరగతిలోనివాడు ఆయన (ప్రభా 

వము రమారమి మూటవబదినంనశ్సరములు (వ్రవంచము 

మీద చ్యాపించెను మార్కు కూడ ఆయన సిద్ధాంత మును 

మార్చి స్వీకరించెను 

శాని యీ హెగెబుపాదము (ప్రత్యత [ప్రాధాన్య 

వాదులకు నచ్చలేదు బుద్ధి స్వభానమును గ్రహించినము 

ప్రపంచ స్వభావమును (గ్రహింపలేము [వత్యతము, 

ప్రశ్యశాధారమయిన అఆనువూనము అవనరమేులు 

జడద్రవ్య స్యళావము భోతికవిక్ఞానము నలనను, జంతు 

న్వభానము జంతుళాన్త్రము వలనను, మనఃవ్వభావము 

చునళ్ళా(న్త్రమువలనను, (ప్రత్యతమును, అనుమానమున్కు 

యంశ్రములను (10862606 య knowl) ఉవయో 

గించియు 'శెలిసికొనవతెను బుడ్ధిమీద మ్యూకము ఆధార 
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అతి భౌకిక కొనను 

పడుట వ్యర్థము అండునేత సళాస్త్రన్వేసణకు వళ్తాన్వేమ 

ఇష వేరువేరు విధానములను కలుగ కేనిళొనవలెను 

ఈశ్వరాశ్వేషణ కూడ అట్టి విధానములవే ఉపయోగించి 

సగించవలెను. విళ్ళానళాన్తుములను (100008) ఇందు 

కొరకు ఉపయోగించుకొనవ లెను ఇట్లు (వస్తుతపు చార్భ 

నికులిలో ఎక్కువమంది ఆలి ప్రాయపడుచున్నారు 

శాని ప్రళృతిళా్త్రములకు (Natural ఏటణంజ) హూడ 

వషామ్వేవణ ఆవశ్యకము కార్యకారణ విధానము అనత్య 

మైనచో 5 వనీదేయకేదని ఇదినర శే నూచింవ 

లిడినది ప్రతి కాన్ర్రము శాను పరిళోధించు నస్తువునకు 

శారణము కనివెట్టును. ఇదియే రాని నిర్వచన వద్ధతి 

(method of explanation) నిజముగా శార్యకారణ 

భావమునకు నత్త లేనిచో శాస్త్రము నివ్ర్రయోజన 

మగును ఉన్నచో ఛానిని నమర్థించుట ఎట్లు? తత్త 
చ్చ వ్రజ్ఞలు ఈ నమర్థవము బీయకసోయినను సత్యమని 

న్వీళరించియే తను నని చేయుదురు కాని సళ్లా 
శన్ర్రము, కార్యకారణ భావము నళ్యమూ ఆసశ్యమా* 

అనుచానిని రూఢికేయును అటులనే శర్మ నత్యమా 
ఇఅవత్యనూ 1 అసత్య మైనచో భర్గుళాన్ర్రయి నిర్మూల 

మగును అటులనే సూననలహుత్వము సత్యమా 

అసగ్యరూ + అనత్యమైనచో నంఘళ్యాస్త్రములు (0001 
8050668) నిర్మూలములగును నత్యమైనచో చేమ చూచు 
వాడు నా సజాతి కీవుడని వేను ఎట్టు (గ్రహింగగలను 1 

(క్రక్యతముగా అకలి ప్రాంముమగాని, మనస్సునుగాని 

చూడలేను నాకు కనువించువలి అశని రంగు, ఆకృతీ 

ఆనునూనమును పవురన్య,రించుకొలి అతడు పురుషు 

ఉమటకు వీలులేదు వలన అనుమూషమువకు (క్రత్యతము 

ఆధారము. న్రత్యశముగా ఎక్కలైన ఇతరుల నునమ్స 

జీను. శూచిఉండ న లెను నీ ఎక్కడను ఇది ఆనంకనము 

విళాభారమైన అనుమానము ఇతర మాననన శ్రను ఎట్లు 
స్థాపింవగలిదు! విజ్ఞానశాస్త్ర ములకు మూలభూళములై న 

యీ ప్రశ్షలన్నియు క్త్యృళాస్త్రము వినుర్శింవ 
వలయును 

వర్తమాన యుగమున జడద్రవ్యము విశ్చలముశాదని 

స్థీరిళరంచనడినడి మూళిన క్త ఆడము శాదని, ఆది చైఈ 

ర్యోటేకయు, ఉశ్తేజన్సంకలిళము అయిన |ప్రొణరూవ 

మని (19) అదియే శాలము (118) ఆని వర్గ్నసు 

బోధించెను ఛానిస్వరూనము పరిణామిత్వను శారు, 

పరిణామమే అనగా, పరిణమించే వస్తువు ఒకటి, చానీ 

వరిణామము వేరొళటి జెళ్ల్ నను మళానుసారము 

మూలన త్త ఒక వస్తువుయొక్క పరిణానుము శాదు 

వరిణాను న్వరోవమే చానిన్వరూవము న్వభావముకూడ 

నరిణామమే ఆడి వీచైబా ఒక అళ్ళతి (pation) 
స్వీకరించి నప్పుడు, ఆ యాళ్ళతికి మనము ఒక 'పేరుపెట్టి 

(ద్రవ్యము (mbstan0e) ఆని ఆందుము 

జెగ్ల్నను వారములోని ఈ నరిణానుమా|త్ర భాగ 
మునే నైళ్ళానిక శ శ్వజ్ఞలు (Scientific Philosophers) 

స్వీకరించిరి బన్నైను అను భౌతిక గణితీక్యాన్ర్రచే్శి 

కాలము డిక్కు వేరువేరు తత్త్వములు శావనియు, 
దిళ్కాలనునునడి 89108 1116 ఒకటి త త్తపమనియు, 

నిరూషించెను దానినుండియే (ప్రపంచము ఉద్భ 

వించినడని అలెగ్జాండరు 'వాదించెను దిశ్కాలము 

నుండి జడదద్రవ్యము, జడదవ్యము నుండి (ప్రాణికోటి, 

(పాణీకోటినుండి చి త్తనంతములను (2001200128) 

చిక్తవంతములినుండి సర్వేశ్వరుడు ఉద్భవించుట. ఇది 
దిళ్యా-లము యొక్క సరిణాముక్ళళ్యమని ఆయన 

మళము లాయడ్ నూర్గము కొంచము అదేవిధముగా 

భోధించెను ఈయన ఇడ ద్రవ్యముతో [పారంభించును 

ఈక్వరుని కూడ 'మొదట'వే పెట్టి, ఆతనిని జడ(ద్రవ్యపరిణా 

మమునకు (పేరకునిగా ఖావించును వైటు హెడ్డు హడ 

కొంచము ఈ మోస్తరు పరిణామముణే స్వీళరిందెను 

ఈయన ఆధునాతన సళ్తాకాస్తుకులలో అగ్రగణ్యుడు 

గొవ్న గణితశాన్ర్రవేక్క మూలనత్త అనునది ఘటనా 

నమూచాము (812018) అడి మానరదృగ్గ్లోచరము 

శాదు, అనుమేయను ఈ ఘటనలు (లజ ఒక 

నం్మప్రజాయమును, ఒక అక్ళతిని అనునరించినచో స్థాయి 

(ద్రవ్యము ఉద్భవించును మన పూర్వళాలికులు చెప్పిన 

పరమాణువులు ఘటవానమూవాములు ఆవి అవిభాజ్య 
ములు కావు అవి శేద్యములు శావు, అవి కాజ్యములు, 

అని శేస్యేములు, తణీకములగు ఘటనలు మాక్ర'మే 

ఈశ్వరుడు వీటిని సంఘములుగాను, సంప్రదాయములు 

గాను ప్రబావోళ్ళతిని పొందుటకు (థీశేపించును 



|| శ్యవేరణవల్లి దృళ్య జడపదార్థములు, ప్రాణులు, వైత్య 
ములు ఉద్భవించును ఇవీ అన్నియు ఈ ఘటచా ప్రవాహ 

ములు ధరించిన అళ్ళకి రూపముల. ఘటనలు అన్నియు 

అనేక విధములుగా పరన్నీర సంబద్ధములు ఈ అళ్ళకులు 

కూడ అనంతవిధములు ఘటనలకు అకృతికారకుడు 

ఈశ్వరుడు అక్ళతులన్నియు నిక్యవన్తువులు (01102221 

objects } ఈశ్వరుని బుద్ధిరూవములు ( conceptual 

forms), ఆయన బుద్ధిన్వథాననంఘటితములు ఘటనలు 

నిరాశారములు అయినప్పుడు ఈశ్వరుడు కేవలము బుద్ధి 

న్వరూవమున ఉండును ఆక్ళతులకు ఆప్పుడు సక్ష 

ఉండదు ఘటనలకు మా|క్రమే సత్త ఉండును ఘటనలు 

ఆకృతులను స్వీకరించినప్పుడు, ఆకృతశుతికు కూడ నక్త 

చెందును మననము (దవ్యము అని పిలుచునది ఘటనల 

యొక్క ఒక ఆకృతి ఈ ఆకృకులకు సక్త కలిగినప్పుడు 

ఈశ్వరునికి కూడ సత్త కలుగును అందుచేత ఈక్వ 

రునికి శెండు భావములు శేవల బుద్ధిఖావము, నశ్తా 

ఇావము (conceptual and actual) అని 

పొళ్చాక్య దర్శనములందు సత్త సరివరివిధముల నిర్వ 

చింపబడినరి కొందరిచే శేవలము ఈశ్వరన త్తతో [ప్రారం 

భించి మానవసళ్ల జడన త్త నిర్వచింవవిడినవి ఆధువాతను 

లచే జడన క్షతో (పారంఖించి మానవ సత్త ఈశ్వర న శ్త 

విర్వచింపబడినవి ఈ రెండు రీతులయండు మానవ వ త్త 

శన |ప్రాముఖ్యమును కోల్ళోయినది అందుచేత భర 

ఇ త్ర్రమునకు వోనికలిగినడి ఈశ్వర త్తను స్వీకరించుట 

గాని, విరాకరించుటగాని మానవు'జే శన బుద్ధినలన శేయ 

వలెను అటులనే జడన త్తను స్వీకరించుటగాని, నిరాకరిం 

చుటగాని మానవునిదే కనుక ధర్మక్యాప్ర (వై రంథము 

నకు మానవుడు మూలనుని, శేంద్రనుని, చెప్పవచ్చును 

ఈశ్వరన శ్తను స్వీకరించి, శళ్సాజూళ్కా.రమువకు ప్రయ 

శ్నము కేయునరి మానవుడు ఈశ్వరుడు నిత్య సంపూర్ణ 

స్వరూపుడై నండున అతనికి వ్రయళ్నా (ప్రయత్నములు, 

కోరికలు, మనోరథము యొక్క నఫలత్వ విఫలత్యములు 

లేవు కనుక ధర్మళాత్త్రములు, విజ్ఞాన శ్యాన్రుములు 

మానవనికొరకు ఉద్దిష్టములు నూనవుజే ఆవ్రధాను 

కైనచో ఈ శా స్ర్రములన్నియు నిరర్ధకములు ఆడవ శ్ర 

మానవునకు అనుకూలముగా నున్నను, |వ్రతికూ౭ముగా 

1 

అక భౌతిక కాస్రను 

మన్నను ఉదానీనతయే.. (ప్రపంచకము సార్ధక మైనేరో 

గాని సార్థకత మానవా పేవచేతనే కలుగును. కణ్నగ 

చృష్టిజే (ప్రపంచమునకు సార్థకత నిరర్థకత అనునవి లే 

జడద్భష్తిచే కూడ అవి లేవు అందుచేత వ సత్తాళాన్త్రుమై 

నమ |ప్రథమమున మానవునీ జీవనమును, కర్మముకు 

నడవడిని, ధర్మమును, నీటి పార్థకతను చూపవలెను ఈ 

అకిపాయమునశే ఇప్పుడు (క్రవంచమున (ప్రాధాన్యము 

లభించుచున్న ది 

జెకాష్ట చెవ్చినట్లు మానవుడు నర్వమును నంకయింన 

గలడు శాని కన నత్తన నంశయింసలేడు శాను 

అనిత్యుడు మర్త్యుడు అయినను ఆతని స త్తరెమే వశము 

మున లిళ్ళయ వేర్యము , అనిరాళరశీయము కు 

ఉపయోగించినకొలది తన నక్త, తన డేవా 

వరిమికమే గాళ తనను అతిక్రమించి ఉన్నట్లు మానవుడు 

ఇెలిసికో నును ఇది సంకుచితముగాని |ప్రతిబుద్ధికి వేద్యము 

ఈ అతిక్రమణ (11218000469) విధాన మెట్టిదో ఇసి 

€ నుట వశ్తాళ్యాన్ర్రము యొక్క ఒళ ముఖ్య ఎనయము 

ఈ అకికనుణమును అంతః క్రమణముగా చేయు విధానమే 

ధర్మము తదనుకూలి (వవ ర్రనమే ధర్మ (ప్రవర్తనను 

తదనుకు'ల జీవనమే జీవన విశాపము ఈ విశానమునక్షు 

ఈళ్వర పాణాళ్కారము అంకినుకోట్ ఇట్లు మానన 

జీవనమునకు, ధర్మమునకు, కర్మకు ప్రాధాన్యము ఇచ్చిన 

నశ్తాశాక్ర్రమే నక్యరు కాగలదు తక్కినవాటి సత్యా 

వత్యములు నిరూబంచుట వ్యర్థ (ప్రయత్నము నల్లా 

శాత్రములలో పరస్పర వైరుధ్య ముండుటచే అన్నియు 

వత్యములు కాజాలన అయినచో ఒక్కటియే నత్యము 

శాగలదు సత్యము వక స్వరూపము అనత్యములు 

అనంతములు రెండు రెండు కలిణన ఎంఠవచ్చును? 

అను ప్రశ్నకు నీజమైన ఉత్తరము ఒక్కటియే. తప్పులు 

అనంళములు వాలుగునంఖ్య తప్ప కక్కిన సంఖ్యలు 

అన్నియు తప్పు జవాబులు అటులనే ధర్మశాన్హ్రములు, 

నళ్తాశాద్త్రములు వాటిలో సత్యము అెవ్వియో వ్య 

శరము లెవ్వియో భగవంఠునకే ఎరుక మానవుడు 

శనమిద్ధిని ఉపయోగించి సత్యమును 'కెలినికొనుటకు సర్వ 

[ప్రయత్నములు అవేక/ళళాబ్ధలనుండి చేయుచున్నాడు 

శొంచెముకొంచెముగా ఆతని ప్రయత్నములు నఫలములు 



అకి శ్రి ధ్వని ఇష్టము 

కూడి అయినవి అయినను పరన్నత్త ఎట్టి స్వభావము 

కందియో నిర్ణయించగలుగుతాక తన జీవితమునుగాని 

కర్శనుగాని, అశడు ఆపలేడు కావున ఈ రెండింటిని 

(ద్రశముమున స్వీకరించి డర్శవశ్యాన్ర్రము నిర్జించనలపి 

యుండును 

నళ్తాశ్యావ్రమును |్రన్తుతకాలమున డర్శనళ్యాన్త్రుము 

ఎకు వర్యాయయుగా కూడ ఇాడుట కలదు నర్వ 

ప్రపంచమునకు సామాన్య నశ్తాన్వరూవనము ఎట్టిదో 

ఇలిషిగొనుటకం'చు వేర్వేరు సక్తల స్వరూనము శేలిసి 

కొనుట సులథము కనుక త శ్త్వశ్యాన్రము |వ్రవంచ 

శత్రు (వయకు) వళ్తాళాత్రను (ontology) 
పురుషార్థళాత్త్రము (philosophy of values) నుత 

వీళ్ఞానము (philosophy of rehgon}) మొదలగు 

ఇాఖలుగా విభళీంపబడినడి అన్నిటియందును సళ్తా 

నీరయళ ప్రశ్నలు ఎత్తుకొవబడును 

సిటిరా 

అక (ప్రతి ధ్వని శాస్త్రము - (౮182084) 

మానవక ర్థమునకు చెకండునకు £0 నుండి 20,000 

పరవ ర్తనముల (91౫) మధ్యనుండు కంపన [ప్రమాణము 
(f2008063) గల ధ్వని తరంగములనుమాత్రమే (గ్రవాంన 

గం శక్రీళలదు 80,000 వరిన_ర్హనములకం'ఖ ఎక్కువ 

శంపనప్రమాణము గల ధ్వనితరంగములు మానవ 

కర్ణము ఎట్టి [వ్రభానమును కలుగచేయలేవు ఇట్టి ధ్వని 
తరంగచులను ఆనీ [కులీ ధ్వని తరంగములు (01020110 

W౭16) అందురు ఈకరంగముల యొక్క ఉనీకి | 86 8న 

నంవక్నరమునుండి శెలియనచ్చినదవి చెప్పవచ్చును 

ఆరి పకి ధ్వని తరంగముల వృట్టుక ఆశి క్రుకిధ్వని 

తరంగముల ఉక్ళ క్తిచేయు విధానములను స్థూలముగా 

నాలుగు విభాగములు శేయనచ్చును 

1! యాంత్రిక ఉక్పాదథములు (Mechaneal 

generators} " 

8 ఉన్ణకా కళ్చాదళములు (Therma! 0611003) 

8 మగ్చెటో స్ట్రీక్షను కిశ్చాదళము. (M2క1610- 
striction generator} 

శీ పీడనఆనిశ విద్యుత్తు ఉక్సాదక ము(020400016 

generator) 

! యాంత్రిక ఉక్పాదకములు 1899న నంనక్నర! 

ములో కోనిగ్ అను శ్యాన్ర్రజ్ఞుడు కొలది మిల్లిమీటర్లపొడవు 

గల చిన్న (శ్రుతిదండము (15108 f0౯£) ల నవోయనున 

గాలిలో దాచావు 'వెకండునకు 90 000 వరివ శ్రనముల 

నరకు కంపన (సమాణముగల అతి (థి ధ్వనులను 

ఉత్నత్తి చేసెను ఈవిధముగా ఉక్సశ్తికావిడిన తరంగ 

ముణ అధికముగా మౌంద్యమునొంది (Heavily dam- 

ఫ90) త్వరలో నకించిపోవుట చేత | పయోగమునకు వని! 

శావు చొచావు 'నెకండునకు 1,00,000 పరినర్తనముల 
వరపు కంనన (చనూణముగల తరోంగములను గొల్టను 

ఈల (04122 whratle) నవోయమున పొండవచ్చును 

ఇంద్కు ఒక దీర్చ ఛిద్రము (12౧07 8111) నుండి వెలు 

వడు గాల్మిప్రీవావాము వదునైన అంచునకు తగిలి, ఆ 
అంచునకు సంబంధించియుండు గొట్టములోని గాలిని 

కంపవింన చేయును ఇట్లు గాలి కంపించుటలో ఇక సంగీర 

ధ్వని వెలువడును ఈ కంపనములు స్థిరమైన కంపన 
(ప్రమాణమును, వీ శృతి (amplitude) ని కలిగి యుండు 

టశే [వయోగములలో ఎక్కువ ఉనయోగకరములుగా 

ఉండును ఈ పద్ధతిని అనుసరించియే వోర్తుమను, 
వోబ్సుమను అనువారు 'నెకండుకకు !,£0,000 ఏ8 

వర్తనములి వరకు కంవన (వమాణముగల ధ్వని తరంగము 

అను ఉత్న క్షిచేయు రెండు ఉళ్చాదళములను (1611 
mann’s gas current gonenator and Holtzamann’s 

ultrasonic generator) కనుగొని 

2 ఉట్ధకా ఉర్సాదకములు మాంద్యమునొందిన 

(damped) డోలకపు (osualltory) పరివథము (0150110 
వలన వర్చడిన విద్యుళ్ విన్ఫులింగము (301౧0 యొక్క 

వవోయమున అర్జికెర్స్ అను సెకండునకు 

8,00,000 పరివ _రృవములన రకు కంపన నమాఇముగల అలీ 

(పకి ధ్వని తరంగములను ఉత్ప్తి చేసెను వికల్ప 
[(శశాహీయు (Alternating current) చే శన్పవిడిన నీక 

ముఖ [వవావా (0101 curr0nt) చాను నరోయమున 

'వెళండునకు చాచాపు 20 లశల పరివ  ర్రనములివరకు 

కంపన (ప్రమాణముగఠ అతి శుకి ధ్వని రరంగములను 

ఉతృ త్తి చేయనచ్చును 'వేటిళాలనున ఈ ఉష్ణళా ఉత్సా 

దళములు ఆంత ఎక్కునగా ఉపయోగింపవిడుట లేదు 



(J మేగ్నెటోస్ట్రక్షను ఉర్చాదకము (The Magneto 

archon generator) నికెలు మున్నగు అయస్కాంత 

లోహవంఇంధమగు కడ్డిగాని గొట్టముగాని సరివ ర్తిత 

ఆయస్కాంత జఊ|తము (Alternating magneuc field) 

లోనికి 'కేబడినపుడు ఆయస్కా.ంతీకరణము వలన కడ్డీ 

లేక గొట్టము యొక్క పొడవు నియమిశ కాలములో 

మారును ఇట్టి సంఘటనను క్ మేగ్నెటోస్టిిక్టను ఉక్పా 

దళము” ఆందురు వికల్ప విద్యుత్చువావాము యొక్క 

కంపన ప్రమాణము, నిలు కడ్డీ యొక్క స్వాభావిక 

కంపన ప్రమాణము సమానముగా నున్నపుడు అను 

వాదము (5064006) పుట్ట, ళంసనవి న్హృతి గరిక్టముగా 

నుండి, కర్డీ చివరనుండి అదే కంపన ప్రమాణము గల 

ధ్వని తరంగములు వెలువడును 

4 పీడన జనిత విద్యుత్ ఉత్సాదకము చేడు అతి 

(్రుతిధ్వని తరంగములను ఉత క్తి చేయుటకు ఈ వీఛానమే 

విరివిగా నువయోగీంప బడుచున్నది ఈ పద్ధతిని ఉప 

యోగించి 'సికండునకు చొచాపు 8,000 లతల సరిన ర్త 

నముల వరకు కంవన (వ్రమాణముగల ధ్వనిత రంగములు 

ఉత్ప క్తి చేయబడినవి ఇంతకం'చె చొచ్చు కంపన (ప్రమా 

ణము గల ధ్వనితరంగములు 'నేటినరకును ఉత్పత్తి 

శాలేదు 

శిలా స్ఫృటికములను * శ్షిడికిగాని వ్యాకోచవు శక్తికి 

(608109) గాని గురిచేసినప్పుడు, ఆ నృటికముల యొక్క 

నిర్దిష్ట ఉపరితలములవై విద్యుత్తు పుట్టునని 1800 వ 
నంవత్సళములో క్యూరీ రంవతులు కనుగొనీరి ఈ 

సంఘటనను పీడనజనిత విద్యు.తృథానము అందురు 

ఈ |ప్రశానము |క్రింది సృటికములలో కూడ కాననగును 

టూరునులైను (701806) యశదగంధకిదము 

(దుం 016060), పోడియ హరితము (Sodium chlorate) 

తిం త్రిణ్యామ్లుళను ౧౫400 20d), కండచక్కెర 

(Cano sugar), 30 లవణము (Rochelle salt) 

పొటానీయ ద్వి ఉదజ ఇాన్వరితము (004880 dihy 

drogen Phosphate), అమ్మోనియా ద్వి ఉదజ శాస్యరి 

శము (Ammonium dihydrogen Phosphate), ఎఢిలిన్ 

డైవమైన్ టాన్ట్రేటు (Bthyiene diamine tarirats 

మొదలగునవి 

అతి క్రుతి ధ్వని కాస్రను 

తరువాత కొలదికాలములోన వీడనజనీత విద్యు 

త్పశావమునకు విరుద్ధమైన (వభావమును కూడ క్యూరీ 

దంపతులు కనుగొనిరి ఒక శిలాన్ఫటికమును నిర్దిష్టదికలో 

విళల్బ విద్యుక్ జేడ్రమునందు ఉంచినకో ఆశీలా 

పృటికము నిర్దిష్ట దిళలలో సంకోచించుట (౮౦112) 

గాని వ్యాలోచించుట (expand) గాని జరుగును శిలా 

నృటికము యొక్క పీడవజనిత విద్యుత్తు ఆతము 

(Piezoelectric axis) విద్యుక్ జేతపు అతముతో ఏకీక 

వించవలెను ఇట్లు ఉంచినచో ఆ శిలాళ్ళటికము విడ్యుక్ 

జతపు మొదటి అర్థ పరివ ర్రనములో పొట్టిడిగా 

నొక్కావిడి 'రెంఉన అర్థ వరిన 'రృనములో ౪ ప్రమాణము 

గానే సాగును ఈ విధముగా శిలాస్ఫృటికము స్థీతష్థాస 

కత్వముగల డోలనములను (1212880 oscillations) 

పొందును ఈ డోలనముల అవ ర్హన శాలను (2800) 

వికల్బ విద్యుత్ 'జేత్రపు అవర్తనళాలమునకు సమాన 

జ 
(సేరక విద్యుత వాహాకనుల నడుము కిలాస్ఫటేక లక నిక్షేనను 

గీ dmte భంతము. గ 0 నవానంలోన న్యాలోనో తలు 

వజ లీకల్టి ఎట్యేల్ శ్రమను 

ముగా ముండును శిలాన్ఫటికో ఫరికము యొక్క 

ఫ్వాశావిశమగు యాంత్రిక కంపన |ప్రమాణముతో 

విద్యుక్కంసన (ప్రమాణము అనువాదము జరిపినపుడు 

శంసనముల వి నతి గరివ్భముగా నుండును ఈ విధముగా 

ఆనుశాడమునందు శిలొన్ఫటిక ఫలకము అతికుతి ధ్వను 

లను పుట్టించును స్వాభావిక కంపన |ప్రమాణమునకు 

సంబంధించిన ఏ జేసీ అనున్వరమునద్ద “కైనను ఆ శిలా 

నృటికము ఆనువాదవు కంననములను పొందునట్టుగా 

చేయవచ్చును అందువళిన 'సెళండునకు 20,000 పరవ ర్త 

నములనుండి కొన్నివేల లతల నరివర్తనముల నరకు 

కంవన ప్రమొణముగల అతిశ్రుకి ధ్వనులను విద్యుక్సీడన 

జనకముచే పొందగలము అనునాదమునందు. శిలొన్ఫటి 



అకి ప్రకి ధ్వని శావ్రము 

కవ్యుపకంచనములు అధిక తీళ్ణముగా (eharp) నుండును 

అండునలిన ఖరమైన కంపన వ్రమాణములు గాను, 

(వేషణ యంత్రముల నడుపుటలోను, డోలన వలయము 

లను (0811012498 ౫౧18) స్థిరీళరించుట యందును 

ఆనువాదమువద్ద (గ్రకంపించు శిలాన్ఫటిక ఫలకములను 

ఉపయోగించెదరు కొలదిశాలమునుండియే స్వాథావిక 

ముగా రఖించు విద్యుక్పీడన స్ఫటిళ ములకు బదులుగా 

మట్టి సంకంధమగు (దవ్యముళ (Coramic జరిగి) 

మండి రాపాయవీకముగా తయారు శేయవిడిన లేరియం 

టెిటానేటీ (జ 6110419) మొదలగు ఛాటిని అతి 

శ్రుతి ఢ్వని రకములుగా ఉవయోగించుచున్నారు ఇట్టి 

ఆల్మికుకీధ్వవి ఇనకములు ఎక్కున వరిమాణమును 

(Large m2) కలిగి యుండుటచే ఎక్కున 'వెడల్చగు 

శరంగజోలిమును ఇచ్చును 

ఆశి శ్రి ధ్వనుల వ౦ంశోధనము (0613002) - 

సామాన్యముగా ళక్ణశరంగముల పరిశోధనకు ఉపయోగ 

వడు నిధానము లన్నియు ఆకికుతి ధ్వనులను గుర్తించు 

టకు వినియోగింవచ్చును శెవినిమా త్రము ఉపయో 

గించుటకు లీలువేడదు అతి కులీ ధ్వనులను గుర్తించుటకు 

ఉఊయోగవడు. చేరుకేద (గొహిణులను మూడు రక 

నులుగా విళజింసవచ్చును 

1, యాంత్రిక (గ్రాహాణులు (Msohamcal detectors) 
పొగ, ధూ, బిందుకణములు, వేటలములు (F118), 

జ్యాలలు, ఏకిర్రణమాననులు (Radiometors) 

2 విడ్యుల్ గ్రాహిజులు (Bletrical detectors) 
|వ్రతిరోధకతులు (2015018), -నేడ్ తీగెలు (HOt wire) 

కి దృగ్విధానన్ను (091081 thండ) ఛాయా 

dye (stadowgraphs), ప్లీ 35 (Schlieren) విధానము 
నమన విధానము (01040109 method) 

యాం కిక, విర్యుక్ గ్రాహిణులు (గ్రవ్మదవ్యముల 

(F119) లోను రృగ్విఛానములు [గ్రవముళలోను 
పంపూర్ణకిరణ 'జ్యమగు (Transparent) ఘననశార్థము 

ఆలోను ఉపయోగింనబడు చున్నవి 

1 యాంత్రిక గ్రాహిణుల కేలికయగు ఘనవళా 
శణములనుగాలి |ద్రవప్చు విందు వులనుగాని (ఉడావహారణకు 
చుట్టపొగలో నుండు వట్టివి)ి వాయువుతోకూడిన ఛ్వవి 

క్షేశ్రములోనికి (వవేళపెట్టవిడినవుడ్కు ఆ కణములు, 

వాయుకణముల చలనమును అనునరించుటచే 

ధ్యవితరంగముల చిికమును ఇచ్చును ధ్యనితర౦ 

గముయొక్క. నిషృంద బిందువుల (10668) వద్ద 

బుడగలు వీర్నడునట్లు శేయుటశే ఆ తరంగము యొక్క 

రూవము కనుపించునట్లు చేయవచ్చును. వురిగల వారే 

(2 8009) (వేలాడ తీయబడిన గుండని బిళ్ళచ్నా 

(650) అకిశుశిధ్వని కరంగజాలమును పడునట్లు 

శసీనచో, ఆ పురి వై భాగమున వర్పడు మెలిక (11716) యే 

తరంగళాలపు త్మీనత (10160811) కు (వమౌణమగును 

అత్మికుతిధ్వవిజాలముము గుర్తించుటకు ఉపయోగపడు 

విశరణమానమునందు ఈ సూత్రమే ఉపయోగింవబడు 

చున్నది అతి కుతిధ్వనిజాలమును గుర్తించుటకు సబ్బు 

పటలము (3080 31%) ను గాని సునిశితమగు జ్వాలను 

(ఏింజ(19 flame) గాని ఉపయోగింపవచ్చును 

2 విద్యుత్ (గ్రావాణులు ఒక (స్రవద్రవ్యముయొక్క 

ఉష్ణోగ్రతలో, దానియందు జరుగు నంపీతన విరభీకరణ 

ముల (6090౧480 aad 1208011008) మూలమున, 

కొ్టిమార్సులు జరుగును చాని ఉస్టోగత అతికొంచే 

ముగా మారుటణే అతి నున్నితనుగు ఉస్ణో(గ్రళా మాపక 

ములు మాత్రమే ఆ మార్చును గుర్తింప గల్లును ధ్వని 

తరంగమార్గములో ఒక వేడితీగను (101 ౪110) ఉంచి 

వచో అది చల్లబడును ఈ చల్లబడుటను (అనగా తమో 

(గ్రళలో మార్పును) కరంగముయొక్క 'వేగమునపను 

వి కృశికిని ప్రమాణముగా శీసికొనవచ్చును ధ్వని మేశ్ర 

మును అశ్వేషించుటకు ఉనయోగింరు వోట్ వైర్ 

మైక్రోళోను (Hot wire microphone) నందలి మూత 

న్యూతము ఇదియే దీనియందు &ళ సన్నని స్లాటినము 

శేక ఏలు కీగను ప్రపయోగింకురు ఈ వీగను ధ్వని 

'జేశములో ఉంచినవుడు జాని ఉష్ణోగ్రత మారును 

దీని ఫలికముగా ఆ తీగయొళ్క నిరోధకత్వము 
నందును మార్చు కల్గును నిరోధకశ్వమునందలి సూర్చు 

ఛ్యనికరంగముల వినతి! (వమాణనుగును 

దృగ్విధానములు బక (న్రవదవ్యమునందు ధ్వనితరంగ 

కాలమును ఫంపివపుడు, తరంగముఖరంగము (2౪8 

020 న సంపీడనము, విరళీకరణములు జరుగును అందు 



వట్ట తరంగముఖమాళ్గమున వేరువేరు. (ప్రదేశములలో 

వ్రవద్రవ్యముయొక్క సాంద్రత మారును దీనివలన 

వక్రీభవన భూకాంకము (Refractive index) నందును 

మార్చు సంభవించును ధ్వని'జే త్రము (ర) నకు సమకోణ 

మార్గములో శాంతిజాలమును పంపినచో, ఆతిక్రుతి ధ్వని 

శరంగముల ఛాయను ఒక ఆర్వావెగాని లేక భొడ్డిదూరను 

అకి శ్రతి ధ్వని కాప్రను 

నంగుండు ఛాయ్మాగహాణ చితఫలకము ($) నైగాని పడు 

నట్లు చేయవచ్చును ఆ ఛాయయొక్క రూపము, 

తరంగముఖము యొక్క ఆశారము”వె అఆధారోవడి 

యుండును తరంగముఖము గోళాళారముగా నున్నచో 

ఛాయ గుం[డముగాను, నమతలము కలదిగా నున్న చో, 

నరళ శేభాకారముతోను ఉండును దృగ్విధానము 

( 
ఆతి ప్రతి రవి కరంగముల మూలమున కలుగు కొంకి మనము యెక్క సరిశీలనార్థమై సాధవముల కూర్చు 

vo మలు 

పా 

(లాలో జోలంగో 

బగా 

ht శవ 
రండో బ్యళ్యాను 

శంచతు (శ్రీను 
శళంగ రలు 

జయిలాలులో (01) ధ్వనితరంగములనలన కబగు 
నమన విద్శిన్న కిరణములు 

అన్నింటిలో ఇదియే మూలిస్మూ కము. ఒక (వ్రవదవ్యము 

నందు ధ్వని తరంగమును వంపినపుడు ఆ (పవద్రవ్యము 

యొక్క వ[ీథనన ఘాళాంళము విళల్చముగా హెచ్చు 

టయ, క జరుగును అందుచే ధ్యని'జేత్రము 

ఒక దృక్ లేభాఫలకము (0010 grating) గా పని 

చేయును ఒక డీర్భ ఛిద్రమునుండి వచ్చు శాంతికిరణ 

జాలమును ధ్వని చేతమునకు పమకోణమార్గములో 

వంపీనచో ఆ శాంతీకిరణజాలము ననునము నొందును 

ధ్వనిష్మేతము లేనపుడు కెరవై దీర్చ ఛిదము యొక్క 

|వతినింబము ఒక్కటే కనుపించును (౭) భ్వని'జ్మేత్రము 

వున్నపుడు శాంతి కిరణజాలము ననునము నొందును 

గాన డీర్భ చిద్రముయొక్క మధ్య (ప్రతిలింబమునకు ఇరు 

వైవుల అనే (ప్రతిలింబములు కనుపించును (b,c, d) 

శేశిలోసుండు సమస్యా స్వళావమువె ఆధారపడి 

వేరువేరు పనులకు వేరువేరు (గ్రహణ ఉపాయములు 

ఉవయోగింపబిడు చున్నవి [స్రవ్మదవ్యములలోని శోన 

అము. (80600000) న్కు చేగమును నిర్ణయించుటకు 

గల వద్ధతుతలో శాంతి నమన విధానము ఎక్కున 'వాడు 

కలో నున్నది దీనికి కారణములు కొంతవరకు చాలి 

డొ ' శృదనము, అది (ప్రదర్శించు దృశ్యము అయి ఉండ 

వచ్చును 



అక ప్రతి ఢ్వఏ కొప్రము 

అకిక్రకి ధ్వని కాప్రమయొక్క (ప్రయోజనములు 

(Applications) అర్మికుకి ధ్వని శాశ్రుము విక మౌది 

రి కొత్త శాత్ర్రమవియే చెప్పకచ్చును కౌకిక 

శాస్త్రజ్ఞుల యొక్కయు భౌతిక రసాయనిక శాన్త్రుఖ్ఞల 

యొక్కయు వా వ్షములలో ఈ నునిశిత మైన 

ఉపకరణము అయినది |దతవడార్థములిను వాయు 

వచార్థములను సరిళోధించుటయండు ఆతిశ్రుతి ధ్వని 

తరంగములు విస్తారముగా ఉపయోగించ ఐడినని వివిధ 

(వన (ద్రవ్యములందు ఈ తరంగముల 'వేగమున్ను కోషణ 

మును నిర్ణయించుటచే ఆ |దన్మద్రవ్యముల ఆడునిర్మాణము 

(Molecular structure) ను గూర్చి “తెలిసీకొనవచ్చును 

తక్కువ కంపన |వమాణముగల (అనగా చెవికి వినఐడు 

వట్టి) శబ్ద తరంగములను ఉనయోగించి (వ్రవదవ్యము 

లందు వేగము, లోనణము నిర్ణయించుటలో చెక్కు 

చిక్కులు కలవు ఎక్కువ కంపన (ప్రమాణముగల ఆశి 

(గుకి గ్వని తరంగములను ఉపయోగిం మటచే ఈదిక్కులు 

మాయనగును అందుకే అఖ్మికుి ధని తరంగములను 
ఉపయోగించి వేగమును ళోనణమును వివిధ [ద్రవ 

రవ్యములందు విర్ణయించుటకు అనేక సునిశితమైన పని 

ముట్లు (Highly అయా instruments) కనుగొన బడి 

నవి వీనిలో అర్జాగివో నికు ఇన్ టర్ ఫెరోమీటర్ 

(Ultrasomo mntorferometet) అకి సునిశిత మైనది దీనిని 

చృశ్ళాత్రమందు దీని (పక్రిరూపమయిన రేఖా ఫలకవు 

శరణ సృథశ్కరణనూనము (౮111100 spectrometer) 

పోల్పకచ్చును (్రవృద్రన్యములబే శాక ఘవవరార్థము 

అను కూడ సరిశోధించుటయండు అకికుతి ధ్వనితరంగ 

ములు ఎక్కుగా ఉపయోగింపబిడినవి భునవడార్థము 

లలో కొన్ని ఫశ సృటిళములు (31200 0౯81211) గాను 

మరళొన్ని స్ఫటిక సముణాయములు (Polyorystelune 

aggregates) గాను ఉండును సీనీ స్థితి స్థాపక ధర్మము 
ఆను సమగ్రముగా వరిళోధించుటయందడు అళశుకి ధ్వని 

తరంగముకు విరివిగా ఉపయోాగింపజడుచున్నవి ఇట్ట 

పరిశోధన కొరకు అచేక వద్ధశులు కనుగొనలడినవి 

చేదీశాలమున ఘనవచార్థముఇందును (ద్రనవడార్థము 

లందును ధ్వని కరంగవేగమును,ు ళోనణనును కను 

గొనుటట ఒక నూతనవద్థతి ఉవయోగింవబడుచున్న ది 

కినిని వల్ఫు ఇక (Puls Technique) ఆందుకు 

అల్బిసోనిక్ ఇన్టర్ ఫెరోమీటరు కంటు ఇది ఎక్కువ 

నునిశికమైనడి ఇందు అగికుతి ధ్వని శరంగములకు 

ఇదులు వల్సులను (08286) వాడుదురు ఈ లల్టా 
పోన్ సల్ఫులను ఆయా పచార్థములలో పంపించి అవి 

ఓక నిర్షీత దూళము [వయీణము శేయుటకుపట్లు శాల 

వ్యవధిని సునిశితమైన నద్ధతులచే నిర్హ్ణయించురు. డీనినళన 

ఆయా పడార్థములలో పల్సుల వేగమును కనుగొన 

వచ్చును వల్చుల నువయోగిం ది మరికొన్ని సాధనముల 

చ్యారొ శోనణమునుగూడ నిర్ణయించ నకును ఇట్టి 

వరిళోధనముల మూలమున దశా తయమునంగుండు 

వచార్థముల అణునిర్మాణమును నిరూపింప నచ్చును 

శసాయన శాలలో శాశ్రు పరికోధనములేకే గాక 

అత్మికుతి తరంగములు సొంకేశికముగా కూడ ఆవేళ 

విధములుగా ఉపయోగింవబడుచున్నవి లోన శోధన 

శార్యము (Metallurgy) వాయు సృథక్కారణము 

(Gus an2lyws) పీడన మావకములు (Pressure ౧౧౬08) 

పింగాణి నంబంధమగు పరిశోధనలు (Coram 

౯8౭8౯ఒb) (పతిష్భటిక ఫరిశోధనము (601106 research) 
కావధేవు పరిళోధనములు, జీనళ్ళార్హపు పరిశోధనములు 

లోవావుఫూశ (అనగా మాలామా జేయుట, ధ్వని 

సొంశేతిళ శార్యములు (Sound mgnalling) వీనియందు 

అలిసి ధ్వని తరంగముల సాం కీతిక (ప్రరెయోగములు 

శాననగును 

అక్మికులి ఢ్వవి తరంగముల (పథమ పొం కీతిక 

(వ్రయోగములలో ధ్వని సాంకేతిక శార్యము ఒకటి 

అధిక కంపన (ప్రమాణముగల ధ్యని కరంగములను ఉన 

యోగించుటవలన కలుగు గొప్ప లాళమేమన, ఈశరంగ 

ములను అతినులశముగా ఇళ పుంజము (bm) గా 

వర్పడునట్లు చేయనచ్చును ఇళ్లేర్పడుటచే నిగ్టిష్టమైన 

దిశయందు గంశేతముజే సమాచారమును పంపుటకు 

వీంగుచున్నడి 1914 నుండి 19018 వరకు జరిగిన (పథమ 

|వ్రవంచ సంగ్రామ సందర్భమున నీటియందు మునిగి 

యుండు కక్రువుల తలొంతన్గాముల ఖచూకీలను కెలిని 

కొనుటకు లాంజెచాన్ (Langevin) అనుకొ, 

అతికుకి ధ్వని శరంగముళిను మొట్టమొదట ఉనయో 
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గి్గెను అతి (కుతి ధ్వని ర: సాం శేశికములు లఘు 

అంతరములలో (Short intervals) ఒక (మం 

యం(త్రమునుండి (Transmitter) సమ్ముర్రము అడుగు 

భాగమునకు వంపబికును, అము వంవబడిన ధ్వని శరణము 

నీటి అడుగున ఉన్న వస్తువు (05500) నకు తగిలి పరా 

వర్తనము చెందును నరావర్రకము చెంది తిరగి వచ్చు 

ధ్వని! రణము (వేమణయం[తము శేతే గ్రహింపబడును 

పరావర్తనము చెందిన ధ్వనికిరణము యొక్క వీత్లకను 

(0908) బట్టి వళావర్తనమునకు శారణభూతమైన 
వస్తువు యొక్క స్వభావమును జెలినికొననచ్చును వన్తువు 

వర్దకుపోయి తిరిగి వచ్చుటకు ధ్వవితరంగములకు వలసిన 

శాలమును కొలుచుటవలన, తరంగవేగను తెలియును 

గావ వస్తువు యొక్క దూరనును కనుకొనవచ్చును ఈ 

(వ్రతిధ్వని నూతమువలన సముదముయొక్క లోతును 

విగ్ణయంపవచ్చును డీనివలన సమ్ముద్రగర్భము యొక్క 

న్వభానము (అవగా బురద, ఇసుక జంకనున్ను వీనిలో 

వీడి నము[ద గర్భములో నున్నదో) ను కూడ (గ్రహింప 

వీలగును 

|ప్రకిర్వని నహాయమున 
నముగ్రముయొక్క. లోతును కనుగొను సద్ధకి 

ఈ వ్రతిధ్వనినూ తము ఇటీవల నముద్రపు ఆడుగుళాగ 

మువనుండు చేపలను పట్టుటకు మిక్కిలి ఉనయోగవడు 
చున్నది బెన్హలు చేపలను నట్టుటకు అనునయినలోతును, 

అకి 'శ్రేతి ధ్వవి కావ్రమ 

శేవల గుంపుల ఉనికిని కని'వెట్టుటకు ఈ స్ఫూతము ఉస 

యోగించును 

అలి కుతి ధ్వని తరంగముల'డే లోవాములందలి లోప 

ములను వరిశోధించు విధానము ఇప్నటికే భారీ యెత్తున 

యం తాగారములలో ఉవయోగింపబడు చున్నది వల్సు 

ఇట్టక్ను ఉపయోగించి లోహములయొక్క వరీత 

జరువబడుచున్నది ఈ విధానములో సెకండునకు సుమారు 

60 లతల వరివర్తనముల కంవనవ్రమాణాముగల ధ్వని 

పల్చును పరిశోధింపవలనిన నమోవాచ్వార పంసింతురు 

భ్వనీ పల్సు పోవుమార్గములో నమోచాయందు నీటగాని, 

వగులుగాని ఉండివచో ఆ పల్సుయొక్క శక్తీ నలువైవు 

లకు వేదజల్లణడుటగాని (008110006%, ఉళ్చాదక మునకు 

(TM08d169గ) పరావర్తనముదే తిరిగి పంపబడుట గాని 

సంభవించును ఇట్లు తిరిగినచ్చు సాంశేతికము (10061706 

mgnal) స్వంకితమైన (00002806) విద్యుత్కణ డోలన 

లేఖకము (Caihode ray oscillograph) సై చూప 

బడును దీనినిబట్టి లోవాములందు లోసము లున్నదీ 

లేనిదీ తెలిసికొననగును లోపములు లేని లోవూముల 

యొక్క స్థితిస్థావక ధర్మములను కెలికొనుటకు ఆతి 

(సశి ధ్వనిని ఉనయోగింతురు. [ద్రవీభూత లోహముల 

నుండి వాయువును శ్రీసివేయుటకు అనగా గాసొయినిక 

వయ (01821021 020100) వలన వర్చడిన బుడగలను 

రీసివేయుటకుకూడ అత్మికుతి ధ్వని తరంగములు ఉపయో 

గింవబడుచున్నవి అట్లు వాయువు తీస వేయండనీచో, ఆ 

బుడగలు లోవామునంచే చాగియుండి లోవాముయొక్క 

అవిచ్చిన్న థను (00130010) పాడు చేయును 

1027వ నంవక్సరమువాటి శే వుడ్ (౦౦భ మరియు 

లూమిన్ (L00m18) అను శాన్రఖైబ ఒక దానితో నొకటి 

కలియని, నీరు మానె, వీరు పొదరనము నంటి (దన 

పదార్థములను తీశ్రమైన అత్మికుతి ధ్వని తరంగముల 

సాయమున ముస్థిరమైన రపాయనము (52016 emul 

808) గా మార్చవచ్చునవి చూసిరి తక్కున (ద్రవీభవన 

ము (10% melting 30129 కలిగిన లోవాముఅను 

గాని మిశ్రలోవాములను (11008) గావి ఎక్కువ (చలీ 

భవన స్థానముగలి నీటితో లేక నూనెతో (దవస్థికియంధు 

కలివి, వొద్దు ఉపరితలను (0000680 80800) వె అతి 



అర్జకమ 

(పకి ధ్వవి కిరణము (242600) సోకువట్లు శేయ 
బడెను ఈ విధముగా మారి'వెస్కో (14600800) అను 
శ వ్రుజ్లడు పోడియము, పొటాసియము, పౌదరసము 

పీనము మున్నగు జోవొములను ఆశిశుకి ధ్వని తరంగ 

ముల శర్యవలన పొరాయి శూన్నె నీరు మున్నగు డవ 

ములలో శెదరగొస్టైను (d4p0గ౭ర అధిక కంపన 
(వమౌణముగల (వళంవనముల నవోయమున ఛాయా 

(గహిణమునందు ఉపయోగించు రపాయనమును అభి 

వృద్ధి పరచనచ్చునని కనుగొనబడినరి ఉక్కును నతజని 

సహాయోమున వేగముగా గట్టిపరచుటపున్ను అఖి 

చేయుటకును అలి ప్రతిధ్వని కరంగములను ఉవయోగింన 
వచ్చును 

ఓకో (ద్రవములో ఆలి శ్రుత, ధ్వశికేతను. ఉన్నపుడు 

ఉష్ణోగ్రత అధికమగును ఈ [వళానము నేలష ఆత్మకు 
ధ్వని తరంగములు వైద్య లో ఉపయోగింప 

వచ్చునని శెలియుచున్నడి ఎముకకు ఎట్టి వోనియు 

కలుగపండ ఎముళ యొక్క మధ్య శాగమువనుండు 

గుట్టును వేడికేయ నన్నును కీళ్ళగుండ ధ్వని శ శ్రీని (ప్రవ 
హింపచేయుటకు వాడ లీలుకండు ఇప్పటినరకును 

శరీరమునందలి ఒక భాగమును వెద్చలేయటన ఉపయో 

గింపవిడు విభానము (201002 dathermy) 

స్థానే అకికుకి ధ్వనిని ఉపయోగించ వీలు కలదో లేదో 
ఇంకను తెలియదు అకికుకి ఢ్వవి కరంగముణ వేశా 
వము జీన జంతువులకు కూడ చూడవచ్చును అక్మికుక్లి 
భ్వని తరంగములు సోకుటచేశ కన్నలు వేవలు మొద 
లగు అల్నజంళువులు కు౦టీనవగుటయ్సు జక్కొక్కప్పుడు 

చలిపోవుటయగూడ పంభఏంచును ఈ కరంగములకు 
నృష్టిలోని వళళ జీవులను (వగం(ంలుక) నశింవచేయు 
(వథానము కలడు పొరవైవ వృత జీనళంములు అల్లే 
(ఊజలి ముష్టుగునవి అల్మినతి భ్వలి తరంగముల వలన 
చిన్న చిన్న ముక్కలుగా శేయబడును ఆక్కిశ్లుకి ర్వి 
తరంగముల [ప్రభావము చల్లిని రక్తము కలిగిన జంతు 
వుళ నృొారయనుల్నవె పార కన్చించును. వీనినలన 
నృాదయన్నందనము® లి ర్థ ఫీ తగ్గి, గుండ కొట్టుకొను 
(ప్రమాణము ఎక్కునగును కత్మితులి క్వరి తరంగములు 
పోనిటనే తుఢుకిలీంధ్ర కణముల (480 10) యొక్క 
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(ద్రత్యుత్న తి శక్తి నశించును (వ కాళముకల చాక్టీరిహ 

(Luminous Bacterm) తను (ప్రకాశనును పోగొట్టు 

కొనును అకి(శ్రుకి ధ్వని తరంగముల నవేయనున పాల 

యందలి అకి మాత్మ (క్రిములను నాశనము చేయ 

వర్చును ఇటీవల ఆకిశుతి ధ్వని తరంగములు వృవ్చ్రను 

లను శుశ్రపరచుటయందు కూడ ఉపయోగకడు 

చున్నట్లు 'జెలీయుచున్నది అధిక కంపన (ప్రమాణము 

గల (ప్రకంపనయుల సవహాయమున కట్టలను ఎడశకెగళ 

కదలునట్టు శేయుటదే నానినుండి మురికి తొలగి 

పోవును 

ఈ వధముగా వివిధ 'జేశములూో అతి శ్షుకి ధ్వనీ 

తరంగములు. ఆత్యంత ద్రయోగోఎయోగముశై 

యున్నలి వైన ఉదనారింపబడిన వాటిలో పెక్కు 

విషయములు ఇంకను ద్రయోగళాల ఆనరణమున్సు 

చాటి కాలేదు దీనికి కారణము ననున అత్మికుకి తరంగ 

ముల ఉళ్చాదళములలో ఉత్స శ్రిస్థానము యొక్క ఉప 

తలము సాధారణముగా చిన్నదిగా నుండుటచే ఈ అధిక 

ళంపన (పీమాణముకల వికిరణమును ఘన పచారగ్షముల 

యొక్కగాని (ద్రవవచాముర్థల యొక్కగాని అధిక సర 

మాణముళల ఉవరితలయ్యుకై వడునట్లు చేయుట నులక 

సాధ్యము కాదు అయిననుఇవ్చటికం ఇ భలివ్యత్తువందు, 

అక్కికుకి ధ్వని ఇ్యార్త్ర్యము పొర్మెశామిక విషయములలో 

విశేషముగా ఉపయోగింప బడునని మనము గట్టిగా 
విశ్వసింప వచ్చును 

టీశేగా 

ము + అను పదము (ప్రక్యేశముగా బట్టబ 
పరిశ్రమకు సంబంధిచిన చై యున్నరి కట్టల ఉత్స త్రీలో 

విస్తారముగా ఉపయోగిం సవిడు ముఖ్యములగు చార 

ములు మూడు గకిములు అని (పర్తి, సీలు ఉన్ని 

ఆను నాటిచే నిద్దతములు ఇారపు పోగులను మూడు 

ముఖ్యరళములుగా ిథకించనళ్చును (1) వృమజన్య 

ములు, ఉడా ప్రత్తి జనుము, లెనిన్, (క్రి జంతు 
ఇన్యములు, ఉదా ఉన్న, సీలు, (8) కళ్ళ తిను జన్య 

ములు, ఉదా శేయాన్సు లోహ లవణ అన్యములగు 

బింగారము, వెండి వవ్ బ్యన్ నంటి శాటీకి అర్గకము 
విషయములో (ప్రాముఖ్యము తపన 



రంగువేయట ఒక చారపు పోగువెగాని, బట్టవె 

, రంగును కనబరచు విధానమును రంగువేయుట 

అందుము చారపు పోగులవై శేవలము రంగు కనబడు 

నట్టు చేయుటకం'పి గూఢమైన అర్థము ఈ పదమునకు 

గలదు దారపు పోగులందు అంతటను నూనముగా 

రంగు విన్లరించి యుండుటయే అద్దకవు వని అనబడును 

పేశోగమువ కేవలము వెవూతగా రంగు పూయుట 

ఆద్ధకము శాళొలదు , ఇట్టిపని చిత్రలేఖన మనివించు 

కొనును చారవు పోగు, కేక బట్ట రంగు వేయబిడీనరని 

చెప్పడుటకు అట్టి చారపుపోగు, లేక ఇట్ట ఈ [కింది 

విశ్ట ధర్మములను కలిగియుండవ లెను 

1 రంగు సరినమానముగా అంతటను విస్తరించి 

యుండవలెను రంగు అంటని భాగములు ఉండ 

గాదు 
8 ఉపయోగింపబడిన రంగు కేనలను వె భాగమున 

అంటినదిగా నుండళాదు 

8 రంగు వేయబడిన వస్తువు ఉళుకును, వెలుగును 

చెనుటను నిరోధించునంత మన్నిక కలిగియుండవ లెను 

రంగువేయు విధానమునందు ముఖ్య విషయములు 

శెండు (1) చారవుపోగు (క్ర) రంగు వఠార్థము 
రంగు'నేయు విధానము ఈ గెండింటివై గాని, వీటిలో 

నొళచాన్నివ్తై గాని అధారవడియుండును ళంగు వేయు 

విధానము చారపు పోగులనుగాని, రంగు వచార్థమును 

గొని అనుసరించి మారుచుండును ఈ విధానమును నిక 

యించు మూడన అంళ మొకటి కూడ కలదు ఆది “సవో 

యక ద్రవ్యము" (04004820) అని సీలునబడును నవో 

యళ ద్రవ్య మనగా డారవుపోగునకు రంగు పచార్థ 

ముతో సన్నిహిత నంబింధమును పొందుటకు సహాయ 

పడు వొళ వస్తువు “సవోయక ద్రవ్యము" ($0౯411) 

యొక్క. సహాయము శేనికో కొన్ని రంగువచార్థములు 

కొన్నిరకముల చారపుపోగులకు రంగు వేయుటకు శక్తి 

గలిగియుండవు సవోయక (ద్రవ్యముభే చారపువోగు 

రంగు పదార్థమును కనలోవికి గ్రహించుకొను గుణమును 

పొందును ఆవ్పుడు దానికి రంగు వొత్తుకొవును “నవో 

యక (ద్రవ్యము నేడు ఎక్కువగా నువయోగింష ఇడుట 

లేదు పూర్యళాలములో “ఎనిలైన్' అను రంగు వచార్థ 
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అద్దకము 

ములు దొరకని దినములలో వవోయక ద్రవ్యములు 

వాడబడుచుంజెడీని ఆ దినములలో (వళ్ళతినుండి తీయ 

బడిన రంగు పదార్థములచే రంగులు చేయబడు చుండె 

డివి “సవోయక (దవ్యములు* చారవు పోగులయొక్క 

నూత్మ రంభ్రములను వెద్దవిగా శేయునవియు, ఇ ట్లని 

రంగువచార్థములతో సన్నిహిత సంఖంధమును గూర్చు 

టకు సహాయ పడుననియు నమ్మడు చుం డెను లీని వని 

ఇంతమా శ్రమే శాదని తరువాత కేల్చలడినది “సహాయక 

ద్రవ్యము ' (వ్రత్యతముగా రంగుపడార్థములతో శాస్తా 

యనిక సంయోగమునుపొంది, కరగని ఒక ఆవేవము 

(91211210) గా వేర్చడునని ఇప్పుడు రుజువు చేయజడీ 

నడి ఈ అనజేపసు 'నరమ్స* (800) అని నిలవ 

బడును ఈశాసాయనిక నంయోగము చారు పోగ 

మీద జరుగును వూర్వము వాడవిరుచుండెడి “నవశయక 

ద్రవ్యములు" బరువు లోవహాముల యొక్క తనణములై 

యుంజెడివి అవి జంతు లేళ వృష నం బంధ మైన ననియు 

(organic) pu సంబంధ మైనన నియు (inorganic) శెండు 

రకములుగా నున్నవి లోహా సంభంధముళల “నవియక 

(భవ్యము”లలో గురుత్వము గల లోహా లవణము లున్నవి 

ఉదా ఇనుము, (క్రోమియం అబ్యామినియము, తగ 

రము, రాగి మొదలగు వాటి లవణములు అంతు లేక 

వృత సంబంధమైన “సవోయక [ద్రవ్యము '. అనగా వివిధ 

ములగు నూనెలు, చాటి రాపాయనిక ఫంయోగములు 

(compound) (ఉదా సబ్బులు) శ్లీనిన్ వచార్థములు 

మొదలగునవి 

సహాయకములు (గణక)  నహాయకములు 

అనగా దారపుపోగులోనికి రంగు శొచ్చుకొని పోవుటకు 

నవోయపడు వస్తువులు ఆని లేకుండ కూడ రంగు వేయ 

వచ్చును శాని చా రపుపోగులు రంగును సులభముగా 

(గ్రహించుటకు నహాయకములు కోడ్చడుకేగాని వాటి 

వలన రంగులకుగాని, చారపుపోగులకుగావి, ఎట్టి [వమా 

దములేదు రంగు జేసిన తర్వాశ సవోయకములను 

సులభముగా కడిగివేయ వచ్చును డారపు పోగులతో 

గాని రంగు వదార్థముతోగాని అలి ఎట్టి రాఫాయనీళ 

సంయోగమును పొందవ ఈ సవాయళములు వికా 

రులో చేక్వేరు కంవెనీ వీరులతో విక్రయింపవిడును 
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అడ్డకము 

నేడు అభ్యములగు ఎనిలీన్ రంగులలో వకిచానిలోను 

ఒక సవియళము ఉండును చానీ నవియముననే రంగు 

చేయుటను జయ[వదముగా విర్వహింప వచ్చును 

ఎట్టి చారవుపోగువశ్రై నను రంగువేయుటకు ఓక 

[వళ్యేకవు చాయగల రంగుగాని రంగు [ధవ్యముగాని 

శానలసి యుండును అప్పుడు శంగ్నుదవ్యమునుగాని 

రంగునుగొని చారను పోగులలోనికి (వవేళపెట్టుటకును 

ఆక్కడ చానిని స్థిర వరచుటకును ఒక సాధనము అవసర 

మగును కడిరంగు వేయు విధానములో సాధారణ 

ముగా నీరు ఆననరము అట్టి నీరు తగినంత శుభ్రముగా 

మండవరశెను స్వాదుజలము ఇందుకు వనికీవచ్చుకు కఠిన 

జలము పనికీరాదు 

రంగు వస్తువును చారపు పోగులును ఉంచజిడిన 

ప్యాతను విష్పుమీర (వత్యతముగా మంచుటడేగాని 

పాత్రలోని! వ్రత్యతముగా ఆవిరిని పంపించుటచేగాని 

రంగు వేయుటకు నలసీగ వేడిమిని సంపొడింప వచ్చును 

రంగు ద్రవ్యమును చారపు పోగులునుగల పొ ఆవిరి 

(steam bath) తో నుంచి చేడిచేపిడి విధానము “వరోత 

విధానము అరజడును దారపు పోగులకు రంగువేయు 

టకు ఉపయోగించు పాశను (00 bath) లోపాముతో 

గాని కట్టకోగాని పింగాణితోగాని చేయుదురు లోనా 

పాత్రలలో గాగ ప్నాక్రలు శైయిగ్లెన్ స్టీలు పాక్రలు 

రంగుచేయు శస 

1 ర్ట కొయ్య కొప క్ కొయ్యి రూలర్ల 
శి ఆనర్ గొట్టము ॥ రంగు నుట్టను 
4 లోనీ అనిరి వచ్చు ద్యారమూ 7 చారు తేక నిష్ట 
4 ఆవి కైటీీ ఫోన ద్వారము ॥ నర్భిత్రముగ కల్పికమైన 

అడుగు 

రంగువేయుటకు ఉపయోగింతురు యంశ్రాగా రముల 

యందును “పెద్ద అద్దకపు కళ్ళాగారమంలందును దీర 

చకురసా ళారముగల కజ్దతొట్టిని ఉపయోగింకురు 

ఒక అవిరిగొట్టము ఆనుర్చబడి యుండును దీనిని “రంగు 

తొట్టో అందురు రంగువేయుటకు ఉపయోగించు పాత్ర 

రంగువేయవిడు చారపుపోగుల స్థీకినై ఆధారపడి 

యుండును (ప్రత్తి, ఉన్ని, సీల్కు---ఇవి విడివిడి దారపు 

పోగులుగా రంగు వేయబడును నిడువైన |దిద్దరికు 

దూదిపీంజ చుట్టిగాని పోగులుగాగాని చుట్టిగాని, నూలు 

పిడిగాగాని నూలు చిట్టముగాగావి కండెలుగాగాని, 

వ న్ర్రరూవమున ఉన్న నూలుబోగులుగాగాని రంగు 

చేయబడును దూది పింజలు, నూలు పిడులు మున్నగు 

చాటి! రంగు వేయునపుడు (080£06 61001) రంగు 

(డ్రావకమును వీటిగుండా (ప్రవహింప జేయ్యదురు చిట్టము 

(5889 దూవములోనున్న నూలునకు తజచుగా రంగు 

చేయునపుడు ఒక "పెద్ద తొష్టైలో నుంచుదురు రంగు 

వేయుటకు పూర్వము వస్తువును కడిగి, తడిగా నుండ 

గణే రంగుపాత్రలో నుంచుదురు కడుగని నమ్తవులో 

కొన్ని సహాజ మలినములుండును వీటిని వ్యతి'గేకించు 

ధర్మము వీటికుండును కడుగుటకే ఇట్టి సనొజ మలిన 

ములు తొలగిపోవును 'దారప్పపోగుల స్థితినిబట్ట్ మలిన 

ములు ఆధారపడియిండును పట్ట తయారగు స్థికినరకు 

అవి నమానముగాకే యుండును కొని బట్ట న్థీకిలో 

నవాజ మనలివములేశాక ఇతర నులినములుకూడ 

ముండును నూనె మరకలు, దుమ్ము _-_ ఇట్టి మలినములు 

శేకచేయు సందర్భములో ఏర్పడును 

ఉన్ని విషయములో, ముద్దగానున్న ఉన్నిలో దుమ్ము, 

ఎండుటాకులు మొ సహజ మలఠినములు ఉండును 9న 

నూలులో రంగు నృతుంబంధమయిన నూనెలు తప్ప 

ఇతర సహజ మలినము లుండవు ఉన్ని ఇట్టయందుకూడ 

ఉగ్నినూలులో గల నులినములే కనిపించును. సీలు. 

లిచయములో విడిచారవు పోగులు, నూలు, విట్ట మున్నగు 

వాటియందు 'కిగురు లేక *సరిసిన్' ఆను మలినము 

ఉండును (ప్రత్తి, మైనమునందు (౪౫1) నీటిని వ్యతి'రే 

శించు ధర్మమును వ్రత్తికి కలిగించును ఇది సీబ్బుగా 

మార్చశావి ఒక రకపు నూనె నీటిని, నూనెను కలుపగా 



వర్చడు పాలవంటి (ద్రవమును ఉపయోగించి (15121 

(100) (వ త్తిమైనమును తొలగింవవచ్చును (పత్తిలో 
నుండు |కొవ్వుసంబంధమగు ఆన్లుము “మార్గరీక్ అన్లుము' 

“పొల్ళిటిక్ అన్గుము అను రెండు అనుముల మిశ్రమ 

ముచే వేర్చడును ఈ అన్లుములు 56 5" సెంటి గేడ్ వద్ద 

కరగును ఇవి జారములందు మిశితమురిగును రంగు 

వేయు వచార్థమునందు నత్రజని సం£ంధమైనవియు, 

అస్ఫటికాశారముగా వేర్పడ నవియును గు రెండు 

రంగువేయు వస్తువులు ఉండును వీటిలో ఒకటి “ఆల్క 

వోల్'లో కరగును కెండనది ఆల్కవోలునందు అశ్యల్చి 

ముగా కరగును ఈ రంగులు శలవచేయుటవల్ల నశించి 

పోవును నుక్రినములన్నియు కొలని విడి పత్తిలో 5% 

ఉండును “్మృక్ అన్గుము' ఈ నులినములలో అత్యధి 

శాంళముగా ఉండును 

చలువ చేయేట పూర్వశాలము “చలువ చేయుటి 

చాలమోటును, నుడీర్భమును, శ్రమతోగూడినదియునగు 

విధానము ననుసరించి జరుగుచుండెడిది ఇండుకొరకు 

పాట్ ఆక్ (Potush=K,C0%) ఉపయోగించు 

చుండెడివారు వులియ'పెట్టుటకై నుక్టిగయు తెలుపు 

కేయుటశకై సూర్యరళ్ళియు సాధనములుగ ఉం'జెడిని 

రంగువేయుటకు పూర్వము బట్టలను చలువ కేయుట్వె 

ఆరు నెలలు పచ్చగడ్డివై వరచిదరు ఈ విధానమునకు 

శృణవ| క్రియ అని వేరు 

దముతము చలునచేయుటకు చాలవరకు ల్లీచింగ్ 

ఫొడరు (శాళ్షియం కైపోక్లోైట్) చాడుచున్నారు 

(ప్రస్తుతము విశేమముగో నృన్ర్రరూవమున చలువ శేయు 

రురు నూలు చారము రు వమున న్యల్చ్పముగను, 

వైచ్యాననరముల కొరకు నీరు పీళ్చేడి న్వభావముగల 

దూడివింజల రూపమున అత్యళ్బముగను చలువశేయు 

దురు దూదిపింజలను తోటాలు చేయుటకును కుపాకీ పత్తి 

కొరకును చలువశేయుచున్నారు ఈ దూడిపింజ 

రూపమున చలునచేయునవుడు నారపోగులు బలముగా 

నుండ అవసరము లేదు వారమును బట్టలను తయారు 

చేయు విషయమున చారపుపోగులు బలముగా 

నుండుట అనవరము [వ్ర త్తిడారమును పెద్దయెత్తున 

శెలుపు చేయుటకై మూక లేని తొట్టిలో అవగా తక్కున 

అద్ధకమ 

ఉక్తిడిగల లొట్టిలో డానిని ఉడకకెట్టుదురు చలువ 

చేయుటకై తడళబెట్టుటలో దారవుప్రాగులవోని [ఫ్ర క్తి 

మైనమును, కొవ్వుసంింధములగు ఆమ్లములను, తదితర 

ములిగు జీవకణ నిర్మాణ రవ్యములు శానీ (Non-cellu- 

10) నులినములను, పూ రగా తొలగించుట అవసరమై 

యున్నది "వెద్దతొట్టిలో ఉడకకెట్టుటకు వేరువేరు వద్ధ 

తులు ఉన్నవని 'మూతలేని తొట్టివద్ధతి లో తగిన కొల 

విదృకాంకప్పా్యివణ (ద్రోణీ 
1 సెర్ట కొయ్య శొపై శ అవిరిని (క్రమశర్థమంచేయే 

శి అలిరిని చిమ్మ గొట్టము మూక 

శి సళ్ళదనుగ కల్పితమైన అడుగు ! వస్తువుల మను 

ఓ బోలు గొట్టము ? క్షరద్రావజ మను 

తలుగల ఒక గుండ్రని నిలువుతొట్టిని ఉపయోగింతురు 

అడుగున రంములు పొడునబడిన ఒక కృ క్రీను నిర్మా 

ణము అనుర్చవిడి యుండును చానిలో రంగువేయబడు 

పచార్థము ఉంఛబిడును ఈ కృతినువు టడుగునకును, 

నిజమైన అడుగు భాగమునకును మధ్య జానెడు ఖాకీ 

స్థళము ఉంచబడును ఈ స్థలము (దనము శేరుకొనుట 

కును, ఆవిరిగొట్టము లుంచుటకును ఉద్ధేశించబడినడి 

బయటికి తీసీనపుడు అది చిక్కులు పడకుండ నుడుటకశై 

చలువచేయబడు వన్తువును తగు కా[గ్రత్తతో తొట్టియం 

దుంచనలెను చలువజేయు వడార్గమునకు సమముగా 

రంగువట్టుటకయి, చానిని తొట్టిలో (క్రమమైన రీతిలో 

నుంచవలయును మొదట నొక వేడివీళ్ళ కొట్టిగుండా 

పోనిచ్చి, తరువాత “ఒత్తుడు రోరిర్లిచే ఒత్తుగుడు 



అద్దకను 

'మూతలేవి అొట్టిపద్ధతి" (Openker) వనునకించి 

వదిపం[డెండు గంటలవరకును వస్తువును ఉడక జెట్టుదురు 

ఇట్లు మూళలేవి తొట్టిలో ఉడక కెట్టుట మిక్కిలి ప్రశ స్తము 

కాడు వమనగా ఆది ఈ పద్ధతియందు ఎప్కనఖర్చగును 

ఇందలి దీర్ధ శాల ప్రశ్రీయమూలమున “ఆక్స్ పెల్లులోన్” 
మరియు, ' హైడ్రో పెల్లులోన్* అనునవి ఏర్పడి చలున 

చేయు వస్తువు మెక్తవిడి లెడిపోయెడి ప్రమాదము 

కలుగును తక్కువ ఒ క్తిడితో గూడిన తొట్టిలో రంగు 

శియవిడు వస్తువు 10, 18 గంటలవరకు ఉడకశెట్టుచు 

ఇ వస్తువు యొక్క. బరువులో “ఫోడా అమ్*ను కలువుదురు 

ఈనని తర్వాత ఆనన్తువు (క్రమణ మ్ముభ్రాయ్ముత 

(Washing ng, పావోయ్యమునను ఒత్తుడు రోలర్సు 
యొక్క (ఏ16628 101160) పవోయమునను కుక్రముగా 

నుళకజడును దీనివలన రంగుపచార్థముతప్ప తక్కిన 

నులినములన్నియు శొలగిపోవును మాలు లోగులలోని 

నవాజమైన రంగువదార్థమును తొలగించుటకు "ల్లీరింగ్ 

కొడరు న్కు (డ్రావకమును ఉనయోగింకురు ఈ 

ప్రయోగమును *-3ిమికింగ్ * అందురు 

కో టి డల్లియు న్లీచింగ్ పొడరు (ఛావళముగావి 
శక టి డల్లియు వెర్ కోరన్గాని, సుమారు 6 నుండి 

8 గంటల కాలము చలువచేయు నిమి త్రము వాడుదురు 

తస్థితియందు వేడిచేయుట అనననరము “శ్లీచింగ్" చేయ 

జరిన ఛర్వాత, 'డారము చన్నీళ్ళలో తడవకు 16 నిమిష 

ముల చొప్పున 'శెండుసార్లు కడుగబడును గంధకిక 

అన్గుము శ నుండి 1*టి డల్లియు (వ్రావళములో 15 

నిమిషములు వృలియజెట్ట బడును ఇట్లు భేయటలో 
నూలుపోగుజనుండి “ల్లీలింగ్ పౌడర్" యొక్క. ఆన 

శేవములిను తొలగింవనగును, పులియబెట్టిన తర్వాత 

అమ్లుముయొక్క లవతేశములను పూర్తిగా తొలగించు 

టకై తడవకు 10 విమిననుల శొన మూడుపొర్లు 

పరిభ్రమించుచున్న కొట్లలో తిరిగి చారము కడుగ 

బడును కుది దళలో అన్టుముయొక్క తుది ఆనలేళము 

లను శటస్థసరచి శొలగించుటకును, (వ శ్రీని మెక 

సరచుటకును సబ్బును వాడుదురు మక్టిగకు ఇదులుగా 

గంధకిఠ అమ్మకు చాడుటనంన శలున జేయుటకు వల 

నీన కాలము క వెలలముండి 8 నేలలకు ళగ్గును 

“రిక్” 1774 లో కనుగొనలడినడి కాని రని 

ఇెలువుచేయుళ్షీ 17686 లో మాతమే వెర్దాలెట్ చే 

కనుగొన బడినది చానిని కొర్యాగారములలో తెలుపు 

చేయుటకు ఉపయోగించినవాడు కేమ్స్వాట్ అను 

నళడు ఆతడు క్లోరిన్ నీటిని ఉనయోగించెను ఈ క్లోరిన్ 

నీరు అంతగా ఉపయోగించు వర్తువు కాకపోవుటచే 

1100లో బారెన్ ఇన్నెన్చే “ల్లీచింగ్ పౌడరు 

వ్యాపారార్థము తయారుచేయబడినది శాలి అది ఉప 

యోగములోనికి 1800 నంలో మాళ్రమే వచ్చెను 

(ర్రనుముగా “పాట్ ఆవ్”నకు బదులుగా సున్నము 

వాడుకలోనికి శచ్చెమ వీదవ సోడియం మడ కైడ్ 

శాస్టిక్ పోడా 1880 లో వాడుకలోనిక నచ్చెను 

అపుడు 'శెలుప్పచేయుట కువయోగించిన విధానము లీ 

అధిక పీడన ద్రోణి 

1 పీడన మావకము ? శర (గ్రావణమ 

శీ నూకి శి పీరు 

8 దిమ్ముడు గొట్టము 1 అనిరి 
4 నరధ్రానణ మద్దను 1 ఇhీచేయ్ గొట్టము 
క సచ్చిద్రముగ కల్చిజమైగ అరుగు 11 గుడ్డ లేళ సూలు 

కీ శేంద్రానగ ఉదందను (0401081 pump) 



నిహా బాశీయ కానక (దోజీ 

1 నూకి క నెర్మద్రానణ మట్టము 
శి నీడన మానకను 7 వస్తువుల నేట్టము 
8 ఆవిరి 5 నచ్చిద్రమగ కల్పికమైసన 
4 సొర్యగ్రీళ్ళోతనుయిన ఆవిరి అడుగు 
6 శేంద్రానగ ఉవరయను 8 విహువాకీయ కావకము 

(Centrifugal pump) 11 ఇెరద్రానణను 

శ్రిదిరీలిగ నున్నవి 1 నీళ్ళలో ముంచిఎత్తుట, & ముడి 

పదార్థమును కడుగుట, 8 నున్నములో ఉడుక కెట్టుట, 

కీ కడుగుట్క 5 ఇాన్టిక్ పోడొతో మూడుమాదలు 

ఉడుకొకెట్టుట, 6 బట్టను వచ్చికపై వరచుట, లేళ 

“ర్రీ చింగ్ పొడరు', గంధకిత అన్లుము ఉవయోగించుట 

సోడా ఆక్ (పోడియం శార్చ వేట్) ను యంత్రములను 

నాడుటవలన ఈ విధానమునకు అభివృద్ధి వేకూశెను 

1 మూత పెట్టబడిన కొట్లలో ఓ క్రీడ క్రింద ఉడక 

శెట్టుట 

2 మరుగుచుండగా “ళాస్టిక్ సోడా” (ద్రవమును 

[వ్రనరింవ కేయుట 

8 సంపూర్ణముగా కడ గుట కొరకు “కడుగుడు 

యంత్రములు" ఉపయోగించుట 

శ “స్రీచింగ్ కొడరు' [రవము సహాయముతో 

చలునచేయుట 
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అద్దకము 

బిట్టలమీద ఆద్దకము (ల 95002 అద్దగము 

కూడ నిజమునకు రంగుకేయుటయే , భేద మేమవగా 

ఒకే రంగు పదార్థము అంతటను సమముగా విట్టయంరు 

విన్తరించదు కారణ మేమనగా పదార్థము రంగుతొట్టికో 

ముంచవిడదు రంగు చిక్కోబరచిన స్థితిలో బట్టమీదకు 

వచ్చునట్లు చేయబడును ఈ రంగు కొన్నీ వ్రశ్యేో 

స్థలములవై వేయలడును ఇట్లు చిక్కలరచిన రంగును 

ఉవయోగించుటనలన నూత్మనాళములగుండా (సవరించి 

చ్యాపించదు వళ్చాటు శేయబడినదియు, నునిళిత మును 

అగు అంచు డీనివలన పొధ్యవడును రంగు ఉపయోగింన 

విడిన చోట నెల్ల ఇట్టలో ఆ ప్రదేశమునకు న్యూగ్రమే 

రంగు పట్టును 

వివిధములైన ఇట్టలిచై రంగు రీతులు, లేక రూవ 

రచనలు, అచ్చువేని శతయారుచేయుటకు అనేక వద్ధతులు 

కలవు 

1! శేష డిమ్మలతో ఆచ్చు వేయుట 

2 "పెరొళైన్, కేక యంశ్రపు టళ్చులతో అచ్చు 

8 శేతికుంచెతో రూవరచన కల్పించుట (30806010 

by hand brush) 

4 గాలికుంచెతో రూవరచనళల్పించుట (5190011108 

by air braab) (ఎయిరోగ్రాఫ్ Aerograph) 
ఈ జెర అచ్చు (50040 ౧౧౦08) 

6 చెక్కఐడిన రాగి పలికలనుండి చరును టచ్చు 

ముద్రణ (Flat pross printing from engraved capper 

plates) 
7: యంతము ణము, లేక రూస రచనలు రాగి 

రోలర్లపై చెక్కి రోఆర్లచే అచ్చుకేయుట 

దిమ్మలిళో అచ్చువేయటలో రూసరచనలు కజ్జనై 

ఉమికునట్టుగా చెక్కబడి యుండును ఈ ఉబికిన కాగ 

ములు రంగు భూమిక (001001 086) నుండి రంగును 

గ్రహించి బట్టవై ఒత్తజడినవ్పుడు ఆ రంగును బట్టమీద 

పడునట్లు చేయును దిమ్ములళో రూగరచనలను అచ్చు 

"చేయుటలో ఇది చాల సులభనుగు విధానము బట్టలపై 

అచ్చువేయుట కిది మీక్కిలి పురాతనమైన పద్ధతి ఇది 

ఆలన్యముతోను, వ్యవయముతోను గూడిన వద్ధతి అధు 



ఆద్ధకము 

నికమైనరోఆర్ ముదణముతోపోళ్చినచో, దీనికి సంకుచిక 

మును, పరిమితమును, అగు స్థానము మాత్రమే కలదు 

మిక్కిలి సున్నిశములును, నునిశితములును అగు రేఖలు 

కజ్ఞదిమ్మల వై చెక్కుట శక్యము కాదు శెక్కిననుకూడ 

అచ్చుకొట్టుటళో అవి పొడై పోవును అక్లు సన్ననిచుక్క 

అను చెప్కటకు కూడ వీలుపడదు సన్నని “రేఖలై నచో 

రంగును సమముగా (గ్రహించును ఛాటితో అచ్చు సమ 

ముగా వచ్చును శాని విశాలములైన నమూవా రూప 

ములు రంగుకు వమముగా (గ్రహింవవు వాటితో అచ్చు 

ఎగుడు దిగుడుగా కూడ నుండును 

కజ్టదిమ్మల వై లోవా రూర రచనలనుంచి, అభివృద్ధి 

కరమైన మొత్సులు చేయుదురు. దిన్ములలో విశాల 

వమూవా రూవనులు ఉన్న పందర్శములలో ఆ రూన 

ముల మధ్య శొలిచి “ఫెల్టు' (కంబళివంటి వచార్థను) తో 

నింవుదురు “ఫెల్టి అందుచే రంగును నమముగా 

గ్రహించును ఈ విధముగా అచ్చువేయుటడే అచ్చులు 

మన్నితముగను, సమముగను వచ్చును దిమ్మలతో అచ్చు 

వేయుటలోగల మిక్కిలి గొన్నకస్టములు తిరిగి వేయబిడు 

అచ్చులతో ఒళచానితో ఒకటి సరిగా కలుపుటకు పాధ్య 

వడళపోవృట , చేర్యేరు రంగుల ముద్రా రచనయు 

నరిగా నుండకుండుట 

వరైన ఒక రూసరచనకు కావలపిన దిమ్మల సంఖ్య 

ఆ రూపరచనలో కున్న రంగులనంఖ్యకు సమానముగా 

నుండును, తనన ఓక దీమ్మ ఇళ రంగును న్యూత్రమై 
గ్రహించగలరు 

రంగు భూమికలు (Colour Pads) అనేక విధము 

లైన రంగు భూమిళలు అచ్చు వేయుటలో ఉవయోగింవ 

బడును ఒక దుప్పటీ ముక్కను ఒక సమతలమువై 

పరచి భూమికగా నువయోగించుట వీటిలో మిక్కిలి 

ములువైవది ఇట్టిడావిలో రంగు ముద్దను (గ్రహించు? క్రి 

చొలా పరిమితమై యుండును కాన ఎక్కువగా అచ్చు 

'చేయనలపిన సందర్భములలో దీని ఉవయోగము లేదు 
దీనిలో డిండునంటి సౌలభ్యము లేశపోవుటచే, కట మైన 
భూమిళనుండి దిన్ములు ఎక్కువరంగును [గహించును , 

అందుళ్కే అచ్చు హెచ్చుతగ్గులు కలదిగా నుండును కనుక, 
లేశమందంళటను నర్వఫామాన్యముగా ఉపయోగింపలిడు 
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భూమిళ ఒక కట్ట పన్లాము లేక తొట్టిని కలిగియుండును 

ఈ తొట్టిలో ఒక వెదురు జల్లెడ ఉంచబశును ఈ వెదురు 

జల్లెడ వై దుప్పటి పరచబడి చానిమై ఒక గుడ్డముళ్హ ఉంచ 

బడును వెదురు జల్లెడ వెదురుబద్దలతో చేయబడును ఇవి 

చెండు శాళ్ళవై ఇధారపవడి యుండును వెదురు అిగ్గలు 

చారముతో కట్టవిడును వెదురుజళ్లెడ (జాలి) “న్పీంగ్* 

(50118) అశణము కలిగియుండును కాన, రంగును 

నమొనముగా (గహించుటలో ఆది సాయఎడును జల్లెడ 

"పింగ్ = అకణముచే రంగును విడగొట్టును, మరియు 

నరియగు మార్గములచ్వారా దానిని వచ్చునట్లు చేయును 

దుప్పటి, రంగును ఇంకను విడగొట్టును దుప్పటి సందుల 

నుండి వెలునడు రంగు ఇంకను సూత్మ విభజన పొందిన 

స్థితిలో రావి వైభాగమునకు వచ్చును, అక్కడనుండి 

దిమ్మ రంగును [గహించును 

అచ్చువేయు నిల్ల కూర్చుండు స్థితిలో ఇట్టలను అచ్చు 

'శేయుటకు 4ఉవయోగింవబడు సాధారిణమైన బల్లికు 

బలమైన తలమును, బలమైన శాళ్ళును ఉండును బల్లి 

వనివాని వైపునకు కొంలెముగా వాలి ఉండును సాధా 

రణముగా ఈ జిల్ల 20-22 వెడల్చుగల్లీ పనిచేయుటకు 

అనుకూలముగా నుండును బట్టను పరభెడి (ప్రజేళము 

కూడ అచ్చువేయట వై (ప్రభావము కలిగియుండును 

అర్రకే్ళము హెచ్చుకగ్గులుగా నున్నచో, దిమ్మ రంగును 
నమానముగా [గ్రహించినస్పటికీ అచ్చు 'హెచ్చుతగ్గులుగా 

నుండును అందుచే మెత్తని దిండుగల ఉపరిభాగను 

అనసరము, ఉన్ని "భెల్చ్టు ఇట్ట సాధారణముగా ఉసయో 

గింపలడును అచ్చు చేయబడు ఇట్టగుండా [ప్రసరించు 

రంగు ఉన్ని 'వెల్టు లీక “వార్టూ ను పొడుచేయను, 

అందుచేత ఈ ఉన్నికప్పునై ఒక ముదుకోబట్ట పరచ 

లడును "కేక్ గే” అని డీనికి "పేరు 

“ఫెరొపైన్” లేక యంత్రములకో దేయబగు దిమ్మ 

అచ్చు “వెరొమైన్” అనునది శ రంగులను మాత్రము 

ఒకమారు అచ్చు వేయును పెరొమైన్ కొరకు రూవరచ 
నలు చేయుటలో రంగువై రంగు గాకుండా చూడ 

వలెను ఎందుదేశననగా దిమ్మ అచ్చులో రంగు ఇందు 

మించు బట్టయొక్క వె భాగమున నుండును, ఈ తడి 

రంగులు కలిసీ పడినచో, అవి తస్పనినరిగా వాటి వార్డు 



లను చాటి (ప్రసరించి (ప్రతికూల ఫలితమును కలిగించును 
హీపరచన యొక్క రీతి వరిమాణములను అనుసరించి, 
'ఇరొమైన్ యంత్రములోని దిమ్మలు సాధారణముగా 

30" పొడవు 3 -5శ్ల వెడల్పును కలిగియుండును 

యంతములో (ఘూడురంగులి యంత్రము) మూడు 

దిమ్మకూర్చులుండును వి డిమ్మయు రంగు వింపుట్క 

రంగు 'వ్యాపింపకేయుట, మ్ముదను అచ్చొ 

త్తుట, ఆను ప్రక్యేకములగు వళ్చాటులను 

గలిగియుండును అన్ని దిమ్మలును ఏకళాలి 

మున పనిచేయునట్లు చేయబడి ను అచ్చు 

జేయు సమయములో తరువా కిముద్రణము 

పూర్వపు ముద్రణముతో కలియుటకు సరిగా 

ఎంతచోటు అవసరమా అంతవరకు మాత్రమే 

అ ముందునకు జరుగును మూడు దిమ్మ 

లును రంగులన్నియు పొరపొటులేక నరిగా 

పడునట్లు సరిచేయబడును 

'వైభాగవు అచ్చులేక “పెగ్” (299) అద్భు 

వైెళాగము లేళ “విగ” (0ఖ అచ్చు నేటిశాలపు 
ముద్రణము (Cylinder Printmg) లేళ “రోలరు 

ము[దణమునకు [పొతివదిక ఈ “పెగ్” _. అచ్చులో చెక్క 

బడిన 'రోలరు' కజ్టితో చేయబడును అనగా దిమ్మ వర్తులా 

శారముగా నుండును దీనిలో అనేక లోపములు కలవు 

రంగు నమానముగా సమకూర్చే బడదు ఒ క్తిడిని [కమ 

పరువ వీలుకాదు ఎడకెగక తడియుట న౭నను, ఎండుట 

వలనను, కజ్టరోలరు గుంటలువడి చెడిపోవును 

డీని తర్వాతి అభివృద్ధి దశలో రంగును నమకూర్చుట 

కును జాగువరచుటకును ఒక నర్చాటు చేయజడినది 

దీని కొరకు నిరంతరమైన ('రెండు కొనలు కలువబడిన) 

ఒక "వెద్ద దుప్పటి ఉపయోగింపవిడును ఈ దుష్పటి 

రంగుతో సముకూర్నజడి యుండును రంగు సమకూర్చు 

సమానముగా చేయుటకై ఒక కట్టగాని ఇనువ “ళ్లేడు” 

గాని (31860) వళ్చాటు చేయబడును “డాక్టరు” అని 

దీనికి వేరు ఇది రంగును ని న్తరింపజేయుటకు వవోయ 

పడును ఈ “డాక్టరు * ముందుకును వెనుకకును 

కొంచెముగా కదలిక గలిగియుండును మోటు ముద్రణ 

ఆద్దకము 

ములో ఇది ఉపయోగింపనగును అందు "రేఖలు మిక్కిలి 

మనిశితముగా, నుస్పష్టముగా నుండవు 

యంత్ర ముద్రణము దీనికి యం నుదణము, 

నూన ముద్రణము (cyhnder printng) లేళ “రోలది 

ముద్రణము అలి చేప ఇతర పద్ధతులలో దిమ్మలు, 

శెరలు * న్టైన్నిక్లు ' (5100018) చాడజడు చుండును దీనిలో 

తిరుగుడు యంత్రము 

1 వర్ణ "పేటిక 4 శొత్తివలె దూర్చుబ 
శ వర్ణ సంపాదుము ? థచ్చటే 
శ వర్ణ వ్యవస్థావకను 8 af” 
4 శాలచబడిన తిరేగుడు $9 గర్భ 
చట్ట 10 వారపీడు 

గ్ మ్తాఎము 1t మందుట్ నడుపు రోలర్ల 

కూవరచన కొరకు చెక్కబడిన రాగి 'రోలర్ల' ఉపయో 

గింపబడును 

'రోలరు' మ్ముద్రాయం కము 1789 లో ఇబెల్ అను 

చాళనిచే శనిపెట్టబడినరి మిక్కిలి పామాన్య రూపము 

కల ఈ ముచ్రాయం|తములో ఈ [కిందిభాగములు కలను 

(1) ఫ్థూవకము (Cylinder) (2) లేవింగ్ (Lapping) 

(8) దువ, (8) "1౯ 3 (luk Grey) (5 ఇక్క 
డపు వనిగల 'రోలరు" (6) రంగు 'డాక్ట్యరు' (1) వింటు 

(21) (8) రంగు నమకూర్చునడి (9) రంగు"వెళ్లు 

న్థూవక మనగా అచ్చు చేయబడు బట్ట దేనిమీడ 

గుండ్రముగా తిరుగుచుండునో అట్టి "చెడ్డ “డ్రం” నంటి 



ఆద్దకము 

“రోడ ఈ స్తూపకముమీర ఒకదట్టమైన ఉన్ని "ఫెల్టు” 
వట్ట, లేళ మైనపుగుడ్డ కొలటిగా శుట్టబడును ఇడి అచ్చు 

జేయు సమయమున తగినంత ్థితిస్థాసళత్వమును 

(28140) చేకూర్చును 

అశ్చుయంతపు దుప్పటి లీగువుగా శేయబడును 

గట్టిగా చేని వెన వేయబడి అది చట్టమును న్యచ్భమును అగు 

ఉన్ని వట్ట (Lapping) యొక్క స్థీతిన్థాపకతను (Elasti- 

ఇ) వృద్ధితేయును *లేపింగ్' నకును ఆచ్చు చేయబడు ఇట్ట 

కును నడును ఒత్తిడి-స్థూవళమును (Pressure Cylinder) 

ఎడ తెగకుండా కిరుగునట్లు చేయును ఆ దుప్పటి గట్టి 

పడి బట్టగుండా చొచ్చుకొనివచ్చు తడిరంగుచే మలి 

నము నొందును ఇట్లు జరిగినప్పుడు సామాన్యముగా 

దుష్ఫటేనీ ఆవలిివక్కకు |శ్రివ్వుచుందురు ఆ దుష్చటి 

వ్యచ్శముగా నున్నచో ఇట్లు చేయవచ్చును లేనిచో (కొ క్త 

దుప్పటిని ఉపయోగించవలపి యుండును “కేక్ గల 

శువయోగించుటనలన దుప్పట్లు ఎక్కువశాలము ఉన 

'యోగపడును “జే (గలు (3101 615) అనగా దుప్పటి 

శివి ఆచ్చువేయబడు బట్టకును మధ్య నుంచబడు 'ఇలువు 
"శిలల ముక్కలు, ఉన్ని దువ్పట్లకును వాటర్ హాఫ్ 

మైనము దుష్పట్లకును అవి తవ్నవినరిగా వాడజడును 

ఉతుకుటకు వీలయిన దుప్పట్లు లభించినచో వీటిశివాడుట 

మానివేయవశ్చును 

'రోలడ్ల' అచ్చువేయుటకు ఉపయోగించు రోలర్లు 

శండువిధములు. (1) ఘనవచార్థవు రోలడ్లు (3016 

Rollers) ఇవి రాగి బోవాముతో మూత్రమే చేయజడును 
(8) “షల్ రోలర్ల' (3161 Rollers) ఇవి రాగి ఖరీరును 

తగ్గించు మర్జేళనుతో ఇనుముతో చేయలడును వాటికై 

విర్యుత్తుచే శాగిపూక వేయుదురు 

*రోలదిళోవల, పొడుగునను 'నాళము' లేక "నాలుక 

అటి వ్యాపించియుండును ఈ “నాళము' (110) కోలరు 

లోనికి పోవునట్లు ఆమర్చవిథిన “మేన్ డ్రిల్” లేక ఇనున 
ఇరముళో ననురూవముగానున్న కన్నములో అమర్చ 

బడుటకు వీలుగానుండును దీనివలన ఇరునే తిరుగుట 

ఇరుగకుండ శేయఃడును అక్భువేయు రోలర్లు ఒకప్పుడు 

కృళ్తడితో చేయబడును కాని డీవినలన (ప్రశ్యేక లాళము 

లేడు గాగి రోలర్ల వై శలముయొక్కం గట్లికనమును 

వృద్ధిచేయట్య “నిల్ శ్లేటింగు” ఒకప్పడు (క్రోమియం 
చ్లేటింగు కూడ చేయవిడుచుండుకు ఇట్ట చ్లేటింగుచే 

వై తలము యొక్క గిట్టితనము నృద్ధి ఆగుకు రోలర్ల 

“రోలర్లు' శీణింపక ఎక్కువ కాలము మనుము 

“సేన్ గ్రిల్స్” ఇవి పొడవైన ఉక్కు కడ్డీలు అచ్చు 

యేం్మత్రములో నుంచఐడినవ్పుడు ఇని శాశ్వాలికళముగా 

అచ్చువేయు 'రోలర్ల'కు ఇరుసులవలె ఉపకరించును 

రాగి రోలర్లు చెక్కుట అచ్చు రోలర్లను చెళ్కుట 

“408” ముదణమునందలి చాల (వ్రక్యేక శితణమును 

అపేకించు శాఖయై యున్నది ఇది యొక (బ్రశ్యేక 

పరిశ్రమయై యున్నది 

చెక్కడపు పనిలో మూడు నుఖ్య వద్ధతు లున్న 

(1) శేతి చెక్కడము, (8) యం్మశముచే చేయబడు 
వెళ్ళడము, (లీ) రపాయనికవు చెక్కడము 

వ వద్ధతి ఓవ యోగింసబడినను, రాగి రోలర్ల చెక్క 

డప్పు వని ఉత్కీర్ల పద్ధతిగా (10118110) గా నుండును 

అికినభాత" (20100) గా మతము ఉండడు 

చేశిచెళ్కడమునప చాలకాలము పట్టును ఇది చిన్న 

వియ్ము "వెగ్దవియునగు వాడి పనిముట్టతో చేయబడును 

ఇెక్కడము యొక్క అన్నీ వద్ధకులలోను, రూపరచన 

తగు విధముగా వేర్చాటు చేయబడనలెను రూవరచన 

యొక్క అంబరూన డ్రై ర్స్యము (Vertical 100410) 

“రోలపి పరిధికి ఒక పూళ్లాంక గుణిముగా (integral 

multiple) నుండవలెను అన్లు 'అడ్డముగా ఉండు పునళ్న 

రణము (Horizontal repeat) ‘రోలరు' యొక్క 

వెడల్పు విషయములో ఒక పూర్తాంక ముగా ఉండవలెను 

చుక్కలతో చెక్కుట (500108 ఇది రోలర్ల 

వైఛాగమున గుంటలుదేని, రూవరోశనల లిఖించుట దే 

'జేయనగు ఒక విధమగు చెక్కడవువని, పూర్వయు ఇది 

శేశితోనే శేయబడుచుండైడిది సన్నని ఉక్కుపాధనముశే 

దీనిని శేయుచుండెడివారు ఈ రోజులలో చుక్కల 
శెక్కడముకూడ యంత్రముతో చేయబడు చున్నది 

యంగ్రవు చెక్కడము యంత్రపు కెక్కడములో 

'శాడి వనిముట్లచే రూపరీతి చెక్కబడదు దీనికి బదులుగా 

ముందుగా తయారుశేయబడి ఉతికిన రచనగల యంత్ర 

ముశే (2400) రూపరీతి రోలరుమీద ము! దింనలడును 
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రసొయనికవు చెక్కండము, “పెంటగ్రాఫ్” రోలరువై, 

“హొటర్'వ్రూ$్' ను, అన్లునిరోధళమగు నొక 'వార్నిమిను 
పూతగా పూయుదురు అట్టి రోలరుమ్రూ వజవుగంటము 

(Diamond Pointer) పనిశేయునవుడు రూవరీశి నొక్కు 

లుగా 'వేర్చడును 

ఇట్లు తయారుచేయబడిన 'రోలరు నతిశాన్లువు 

తొట్టిలో నుంచబడును, అవ్బుడు 'వార్నిష్' మీద నొక్కు 

లుగా (త్రన్వలిడిన భాగములు ఆన్లుము యొక్క చర్యకు 

షౌల్పడును ఇట్లు ఉక్కీర్ణముగా నమూళా (రంజక్ర॥) 

వర్చడును 

"ఫెన్సిలింగ్” (30848109) అట్టలవై. స్టెన్సిలింగ్ 

వురాకనవద్ధకి, దీనివలన అనేక ఉపయోగములు కలవు 

అవి యొవ్వియన, దిమ్మ అచ్చులోకం'ఖ, రూవరచనా 

నిర్మాతకు అల్లిలిల్లిళళో గూడినరీకిని రచించుటలో సైైన్సి 

లింగ్ ఎక్కువ స్వాతం[త్యము విచ్చుచున్నది సన్నని 

శేఖలతోగూడిన్ నున్నితపు రచన, గొప్ప ఫలికము,.. 

ఈ రెండును దీనివలన చేకూరును వేళ్వేరు రంగు 
ఛాయలను కల్పించుట నైవిలింగులో సాధ్యవడును 

రంగులు సులభముగా మేళనింన వీలగును “న్టైన్సిలో 
సొభారణముగా పలుచని రాగిరేకుకోగాని ఇత్తడి 

శేజుతోగాని శయారుశేయబడును అండుశేత ఇది 

శడువు ఎక్కువగా నున్నపుడు కూడ చెడిపోదు “స్టెన్సిల్* 

తయారు చేయుటలో "పెక్కు “బలములు” (0) లేక 

ఆధారములు 'నేర్చుగా (వవేశొప్ప్ట బడును ఇవి నమూ 

వాలో అంతర్భాగములుగా కలినిపోవునట్లు చేయజడును 

"గ్టెన్సిలొ పలకకు ఇవి తగు బలమునిచ్చును ఇట్టి జలము 

లేనిచో “గ్టెన్సిల్ బలహీనమై అచ్చు చేయబడు నన్తువువై 

అంటుకొని యుండదు అచ్చువేయబడు వచార్థము వై 

సైన్సిల్ ఉంచబడును కుంచెతో చెక్కిన భాగములగుండా 

రంగు వేయబడును కుంచెకో ఒత్త (వాయట 

('డగ్బింగ్') వలన రంగు ఆంటుకొనును 

గాలికుంచె (ఊఉ! Br) ను రంగు వేయుటకు ఉపయో 
గించుట మరియొక పద్ధతి దగ్గరకు జత్తబడిన గాలి 

యొక్క శక్తి రంగు బిందువులను తుంపురులుగా విడ 

గొట్టును ఈ నన్నని జల్లులు స్టైన్సిల్ ద్వారమున బట్ట 

మీదవడును దీనిని కుంచవలెలే వాడవచ్చును దీనిచే 
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అద్దకను 

శీజయును, గాటమును ఆగు చాయలు రచించి, వివిధ 

ములగు ఛాయా ఫలితములను పాధింవవచ్చును 

జపాను దేశీయులు స్టెన్సిల్ తయారు జేయుటకు ఒక 

నున్నితనుగు రీతిని అఆవలంబీంతురు ఒకేమారు "రెండు 

సలుచని శాగిశములను కక్తిరించి వాటిలో నొక 

శాగికమువై సీలు. చారములను ససూనముగా పరచి 

విదన నీళెండు శాగితములను అంటించుడురు దీనికే 

నైన్సిల్ యొక్క బలము అధికమగును 

తెరంఅచ్ళు తెర అచ్చు కూడ స్టెన్సిలింగ్ ఏఢాన 

కెర ఆర్డకకు 
1 శెర దను క రంగు 'చేయకేలనిన గుడ్డ 
2 తెగ వల లేళ నీళు. గుర్ల 6 రంగు వేయండిన గుడ్డ 
శ అదును రబ్బరు 7 కతమనర్లి 
4 రంగు సిండి 
ములలో శేరినచే ఒక సన్నని దోనుణెర గుడ్డ లేక సిల్కు 

గుడ్డను ఒక చట్రముపే గ్రహింకురు నమూనానై రంగు 

వూయుదురు అప్పుడు రంగు వేయబడని భాగమున్టైన్సిల్ పై 

శెక్కబడిన భాగములనలె సన్నని అల్లిక కలదగుటచే, "వేసిన 

రంగును, 'ఇర్మకింద నున్న ఐట్టమీదకు దిగునట్లుచేయును 

శెరలు సన్నని “వైర్ గాల్” కే వ్వచ్ళమగు సిల్కు 
బట్టళో చేయలడును కళలలో పువళ్ళృరణము చేయలడు 

రూకములు కలువుటకు వీలగునట్లు కొన్ని “పట్టుకొను 

|వీకేళములు" (0110 pointe) వీక్చాటు చేయబడి 

యుండును కట్టనార (౦11ంజకంగు, లేళ ఆక్క రంగు 

శెరకు రంగువేయుట కువయోాగింవబడును ఈ రంగులు 

శడుపును నిరోధించుచు, “గాజగుడ్డో లే బిట్టయందళి 

మాత్మురంధ్రములను చాగుగా పూడ్చివేయగలవు 

రంగునీటినలన చేయబడును రంగు, బట్టనె అంతటను 

వ్యాపింవపుండుట శై నీరు మిక్కిలి శక్కున వరిమాణ 

ములో అచ్చువేయునన్నుడు ఉనయోగింవబడును రంగు 



ఆర్డకము 

ముద్దలను గట్టివరచు పాధనములుగా జిగురులు, పీండీ 

పడార్థములు మొదలగునవి ఉప యోగింవబిడును 

ఆచ్చు'వేయు జిగురు రంగును చ్యానీంపకుండునట్టు 

జేయునదినను రంగును సమానముగా వంచుటకు 

సహాయ ఫడునదిగను ఉండనలెను మరియు జిగురు, 

బట్టీవై రంగు ఫలికమును పూర్తిగా (వడర్శించుచు, 

కడిగి వేయుటకు సాధ్యపడునదిగా నుండవలెను రంగును 

నమకూర్చగలళ క్షి చిక్కవరబెడి సాధనము యొక్క 

మరియొక ముఖ్య లతణము ఆశక్తి అనసరములను 

ఇట్టే మారుచుండును. ఆశోశ్తిని అననరమైన విధముగా 
నవరింసవచ్చును శటష్థ్రములును, ఆనిరిశానివియును ఆగు 

నూజె వభార్థములను న్వల్ప వరిమాణములిలో కలిపి 
వివిధములయిన చిక్కదనములను పొందవచ్చును ఈ 

మానెలు వృతజన్యములుగ గారి ఆంకు౭న్యములుగ 

గాని ఖనిజ నంబంధములుగగాగి యుండవచ్చును అచ్చు 

రంగులకు మిక్కిలి చౌకగా శావలనీన చిక్కదనమును 

శలిగించుటకై ” మెర్ట్* (M2౯1) ను, ఇతర ఘననచార్థము 
లిను చేరవచ్చును కొన్ని సందర్భములలో కొగుగా 

పొఉచేయుడిన ఖై. (మటల, go ఉక్స 
యిడ్ను, లితోపోనును 1110018), క్లేన్క్న్రై (Blank 
గిల మొరలగు వన్తువళను, ఉపయోగింకురు ఇట్టి 

వచార్థములు ఎక్కునగా చాడినళో అచ్చువడు ధర్మము 

లకు భంగము కలిగించును శారణము అచ్చురంగులు, 

అచ్చు రోలర్లయొక్కం చెక్కడముల్చా మట్టిపారలనలె 
కవ్ఫకొను గుణము దీనివలన ఎక్కు వగుట యే 

నిరోధళ లిక విసన FO (1061 and Dis- 

charge 51yh68) సంజంధించిన ముద్రణముళిలో అట్టి నము 

వులు శలువుట విరోధక చర్యకు అనుకూళ్యిమును కల్లిం 

చును, నురియు శిలుపు రంగు ఫలిశముల రూనమిచ్చు 

శక్తిగల రితణమును ఎప్మ్కిన చేయుటలో సాయవడును 

వీనునగా, అవి హాత్మరూనములో అంతటను విస్తరించి 
యుండుటశే నూలు పోగులు కొంతవరకు వాటినీ నిలువు 
కొన గల్లును కడిగి చేయుటకు పాధ్యముకాని 

లోని శెల్లని భాగమును పాలలిరుగుడు లేక పరు 
(320) వంటి చిక్కవరచు వస్తువులను కలివి ఈ కెళ్లి 
అయివులను నాలు (బోగం వై ళాగమునకు అంటిపెట్టు 
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కొనునట్లు చేయుట తరచు చాంఛింప్రబడుచున్న ది ut 

ఆక్సైడ్ వినర్ణనశైలిలో వాడబడును కొన్ని సందర్భ 

ములలో ఆది కెళ్లని అణుచ్యా నీకి తోడ్పడును విసర్జన 

విధానకమమున శాసాయనిక చర్యలోకూడ అది 

పాయవడును 

గోధుతుఎండిని (02000) తక్కిన చిక్కవరచు పాధ 

నములతో కలివినచో అదికలిసి ఎక్కువ ఉపయోగ 

పడును శాని అచ్చువేనిన పచార్థములకు కశినన్పర్శను 

ఆపాదించుటయు, ముఖ్యముగా "బెద్దడిమ్ములు అచ్చు 

'వేయునపుడు ఆసమభలితము నిచ్చుటయు, ఆను ఈ 

రెండుఖోవములును దీనియందు కలవు ఈ లోసములు 

కొంతనరకు 'జాదములంళను" గాలి [లిటిమ్ జిగురును 

గాని ఉపయోగించి తోకగింపవచ్చును తక్కునరకముల 

పిండి సచార్థమురికో చేయబడిన జిగురులు ముడ్దకట్టు 

న్యభానమును కలిగియుండును  విండిపచార్థములితో 

శేయఐడు జిగురులు కొలది ఉష్ట్రోగ్రశచే మార్చు చెందును 

ఇ కొంతశాలము నిలునయున్న చో వుల్లివడుట, చిక్క 

నడుట, నురుగుపట్టుట, నీటివలె పలుచగా 'నేర్చడుట 

జరుగును సిమినంవోరకములు, "వెనోల్, వెఫ్శాల్, 

సాలినీలిక్ అన్లుము, బోరిక్ అన్గుము మొదలైనవి 
కొలదిగా కలిపి ఈ తోవములను శోలగింపవచ్చును 

ఆర్ ఇం స్వా 

అద్దకము (రంగువేత) గుడ్డలవై రంగులు 

అద్దట, రంగులతో అచ్చులు చేయట రంగులు 

ఆద్దుటకు గుడ్డలను సిద్ధసరచు విధము! రంగులు అద్జుటకు 

పూర్వను నూలును లేక గుడ్డను శుక్రవ రచుకొనవ లెను 

నూలునుగాని గుడ్డనుగాని ఉడికించుటకు వూర్వము 10 

గ్యాలనుల నీళ్ళలో [0 తులముఠ శ్యాన్టీక్సోడో, 5 తుల 

అగోవన్ టి (900౧7) శాని మరియ్యేతైన వహాయ 
(ద్రవ్యముశాని కల్పి, రాత్రి అంతయు కడిపిఉంచి, 

ఉదయమున కజ్ణలతో తిన్నగా నదుమునలయును 

10 పౌండ్ల నూలును లేళ గుడ్డను, 80 గ్యారినుళి నీళ్ళళో, 

80 తులముల కట్టల సోడా, 10 కులముల టర్కి. రెడ్ 

అయిల్, 4 తులముల శ్యాన్టీక సోడా కలివీ నునూరు 

రెండు గంటలవరకు బాగుగా ఉడికించిన ఏడస CU 

మైన నీటిలో ఉపికి సీద్ధసరచుకొనవలయును. శేనిడో 



చాకలివానిచే నుతికించి ఆరిన గడ్డలకు లేళ నూలుకు 

కంగులు అద్ధవలపినచో 80 గ్యాలనులి నీళ్ళు అనగా 

) కిరననాయిల్ డళ్నాల నీళ్ళలో మూడునాల్లు తుల 

ముల బట్టలసోడా (ode 285), 2, 8 పొనుల శ్యాస్టీ్ 

పోడో కలిపి ఉడికించనలయును మరొక విధముగా 

పొడిగుడ్డను 20 గ్యాలనుల నీళ్ళలో ఏ పొనుల టర్కి లెడ్. 

ఆయిల్ కలిసి రెండుగంటల నరకు తడిపియుంచిన తరు 

వొత్ర గట్టిగా పిండి నీద్ధముగో చుంచవలయును 

సాధారణముగా వాడుకొను రంగులు (14) రకాలు 

1 కేల్ రంగులు, 8 డ్రైరళక్టు రంగులు, 8 (అ) సల్ఫర్ 

రంగులు (౪) 'హై|డా౯ రంగులు, శీ ఇండాన్ శ్రీ 

రంగులు, 5 అలిజరిన్ రంగులు, 6 ెళ్తోల్ రంగులు 

7 ఇండిగో రంగులు, 8 అపిడ్ రంగులు, 9 అపిడ్ (క్రోం 

రంగులు, 10 మార్జెంటు రంగులు వైవి చెప్పలడ్డ 

10 రంగుతిలో కొచ్చిమ్మాత్రము ఈ దిగువను Dివులముగా 

శెప్పజడినవి వె నుదహరించిన రంగులి'చేర్లు జర్మనీ 

కేథము వారివి ఇంగ్లండు, స్వీట్టర్లాండు మొదలగు 

శేళములలో కయారు అయిన రంగుల పేర్ణు "వేరుగా 

నుండును 

1 బేసిక్ రంగుల అద్ధకము పట్టుకు ఉన్ని నస్తువు 

అకు పొశ్రము ఈ రంగులు వాడుదురు 10 పొనుల 

నూలుకు లేళ గుడ్డకు 1 తులమునుండి క శులనుల 

వరకు బేనిక్ రంగును నునకు అననరనగు ఛాయా 

(ప్రమాణమును బట్టి వేసికొనవచ్చును ఆసీటిక్ ఆనిడ్తో 

రంగును మర్టించి అందులో కాగుగా మరుగుచుం జెడి 

నీరుపోసి కలువనలెను కుభ్రవరచిన నూలును లేక 

గుడ్డను, పది పొనులకు క్లే పౌ చొ పటికను 80 గ్యాల 

నుల నీళ్ళలో కరిగించి, గట్టిగా పిండిన తరువాత చానిని 

1y నజల టానిక్ ఆఫిడ్ లో కడియపవెట్ట వలెను ఇట్ట 

శయారుశీసిన నూలు లేళ గుడ్డని, వడియగట్టిన 
రంగును నీటితో ఆద్దశము చేయవచ్చును 

శేసక్ రంగు స విధమున సిద్ధవరచి, జిగురులో కలిస, 

గుర్డలవై అచ్చులువేని, 11 లేళ 8 గంటల వరకు ఆవిరి 

పట్టినచో ఉన్ని, పట్టు, చీటి గుడ్డలు కయారగును 

రై రెడ్డ రంగుల ఆద్దకము 10 పొనుల నూలుకు 

లేక గుడ్డకు 8 తులము 'మొడలుకొని 16 తులముల 

అద్దకము 

వరిమితిగల [రంగును ఒక పొత్రలోనున్న చన్నీళ్ళలో 

జాగుగా కలిపిన తర్వాత బాగుగా మరుగుచుంజెడి వేడి 

నీళ్ళను ఆ రంగులో పోయనలయును లేచా అగ్నివై 

"వెట్టి కొంశశాలము ఉడికించనలియును మాలు లేక 

గుడ్డను అద్దుకొను పొత్రలో మాలుకు 80 పాళ్ళు ఎక్కువ 

నీళ్ళుపోసి, అందులో 1 తులములు మొదలు 18 తురి 

ముల వరకు బట్టల పోడాను ఉడికించి వడియకట్టిన రం గును 

కలువవలెను ఆ రంగులో నూలు లేకో గుడ్డను ఉడక 

"ఫెట్టుచు అక గంటవరకు ఆ రంగుపాత్రలోవే యుంచి 

పిదవ వెలునలకు తీసి శుక్రమైన నీటితో ఉకికి ఆరచేయ 

వలెను రంగుొత్రలో నుండు రంగును పూర్తిగా వాడు 

టకుగాను, 2% తినునట్టి ఉప్పును కలిపి అద్దకమును పూర్తి 

చేయవలెను 

నల్ఫిర్ రంగుల అద్దకము పది పొనుల నూలు లేక 

బట్టకు నల్ఫిర్ రంగు 20 కులిముకనుండి 40 కులముల 
వరకు ఉపయోగించవలెను సల్ఫర్ నల్లి రంగు మొతము 

80 తులములరరకు గూడ వాడవచ్చును లైట్ షేడ్ 

శావలయునన్న, రంగుతో వమమైన బరువుగల పోడియం 

నర్రైడ్ ను రంగుతో కలువవలెను గాఢచ్భాయ "వీడ్ను 
కోరినచో సోడియం సల్ఫైడ్ రెట్టింపు తీనికొనవ లెను 

థా, వది పొండ్ల నూలుకు లేక గుడ్డకు డార్కు 

డ్ (Dark కుకీ) శావలయునన్న 80 తులములు, 

లైట్'పేడ్ కావలయునన్న ర తులములు, రంగుపొతలో 

చేయవలెను ఆఖరు దళలో తిను ఉన్న) నీ పొండ్లనరకు 

రంగుపొత్తలో చేసినచో, రంగును వూర్తిగా వాడుటకు 
వీలగును కొంశనరకు టర్కీ రెడ్ ఆయిల్ ళూడ' వేయుట 

మంచిది వెన చెప్పబడ్డ రంగును కాగుగా ఉడికించి 

ఆనగా 140° F నుండి 180 F వేడినరకు వేడి అయిన 

పిదవ అద్దకము చేయవచ్చును 

తదువరి ఈవలకు వీన్ గాలికి ఆరోకేసి సోడా, నబ్బు 

జే నీళ్ళలో ఉడక బెట్టి, శుభ్రమైన నీళ్ళలో ఉతికి అర 

'శేయవలయును వెన శెప్పబడ్డ సల్ఫర్ రంగులు మొదట 

వేసిన తూకము మరల ఆద్దుకొను ననుయమున శ నంతు 

రంగు ఇతరములు తగ్గింవుశేపి అద్దుకొన వచ్చును ఇదే 

విధముగా చాల్లవ సమయానికి ఏ రంగు వేయకుండగే 

ఆద్దుకొనవచ్చును రంగులు అద్బుకొన్న తదుపరి నీళ్ళు 
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అద్దకము 

పొరపోయకూడదు ఎందుకనగా వాటిలో రంగుఉండును 

అది చెడిపోడు మరల అద్దుళొను నమయాన వాటీలో 

కొద్దిరంగు కఠిపీన వనికినచ్చును 
చెస్టాల్ రంగుల ఆద్దకము సదిపొండ్ల నూలుకు లేక 

గుడ్డకు 8 తులములనుండి 18 తులముల వెస్తాల్ రంగు 

అవనరము దీనికి సరియైన రంగు ఉప్పులు (1 8) అనగా 

8 తులనుల ెప్తాల్కు 84 తులముల రంగు ఉప్పు 

చొప్పన ఆందులో ఏక తులములు తిను ఉప్పు వేసి 

అర్ధము శ్రేసికొనవచ్చును ఈ రంగులు అద్జుటకు రెరడు 

మట్టిపాశ్రలు వెడల్పు మూతులుగలఅవిగాని, మట్టి తెట్టు 

గాని అవవరము 
శేవ్ తయారుచేయు విధను నెస్తాల్ను మోసోపోల్ 

ఫోన్తో మర్టించి, అందులో వేడినీళ్ళు కలిపి కాన్టీ[్ 

సోడాను కలునవలెను అట్లు కలిపిన నో, నెస్తాల్ రంగు 

మారి వీళ్ళలో కరగును 

రంగు ఉన్న తయారుచేయువిధను రంగు ఉప్పు 

శతూకమునకు సమముగా తిను ఉప్ప కలిపి నీళ్ళలో 

ఇంటినీ కరుగకెట్టో రంగు ఉప్పు సిద్ధమగును శుభ్ర 

పరచిన మాలును కేక బట్లను నీటిలో తడిపి, పిండి 

ఇెష్తాల్'బేన్తో కడియజెట్టనలెను చానిని మక తీసి, 
గట్టిగా పిండి, తయానైన రంగు ఉప్పలీళ్ళతో రంగు 

వేయవచ్చును 

ఇందాన్ (గ్రీన్ రంగలువేయ పద్ధతీ ఈ రంగులు 

అగ్నిరంగురికంచు గట్టిరంగులు శ్యాక్ సోడానీళ్ళకు 

గొని, క్లీచింగ్ పౌడరు నీళ్ళకుగాని, ఈ రంగులు డిగి 

పోవు 
శఈ రంగుల ఇద్దళము కై విధములు | క్కి 11 IK 

మాలును కేక గుడ్డను థ్యుకముగా నుతి! రెడ్ 

ఆయిల్కో నాన్ఫి మెత్తగా చేయవలెను 1%నుంచి 4% 

వరకు ఆవేసరానుసారముగా రంగు ఉప్పును తీసికొని ఒక 

చిన్నపాతలో నీళ్ళుకో చుగ్టించి చానిలో మరుగుచుండెడి 

నీళ్ళను పోని, అందులో కాస్టిక్సోడాను కలుననలెను 

అందులో పోడియం హ్రైడోనలైఫట్ను కొద్దికొద్దిగా 

శలువుచు పోనలెను మొదటి రంగు నూరును అట్లు రంగు 

మారినవ్పు'జే రంగు ఉన్న నీటిలో కరిగికదనీ 'కెలియను 
ఇట్లు నూరిన రంగులీటికి గాలి తగిలినతో మొదటిరంగు 

వచ్చును ఈవిధముగా రంగుతయాశై నదనుకొనవచ్చును 

ఇట్లు తయారైన రంగునీటిని నీరుగల "పెద్దతొట్టిలోపోసి 

శగినంత శాష్ట్రక్పోడాను సోడియం మై(డోనలైైట్ను 

కలివి నూలుకు లేక విట్టఆకు ఆద్దకము చేయుటకు వాడ 

వచ్చును అట్లు అర్జించిన నూలును లేకగుడ్డను మెక తీసి 

గాలిలో కొంతసేపు ఉంచినచో మొదటి రంగు మరల 

వచ్చును ఆ బట్టను లేళ నూలును నబ్బు, పోడానీళ్ళలో 

ఉడళ లెట్టి తదుపరి మంచినీటిలో కుక్రపరచవలెను 

గడ్డలపై రంగులను అచ్చునేయట  [వన్తుతము 
మాక్కెటులలో వాడబడుచున్న రంగులు 

(1) శాపిడ్ (ఫాస్టు) రంగులు, (9) ఇండిగోసోల్ 

రంగులు 

1 రాపిడ్ (ఫాస్టు) రంగులు అచ్చువేయ వద్ధకి 
రంగును పొళాయితో మర్దించి కొద్దిగా చన్నీళ్ళు లేళ 

గోరువెచ్చని నీళ్ళు కలిపి అందులో శ్వార్ సోడాను 

మరికొంత నీటిని కలిపినచో ఆ శ్యా్టిక్ నీళ్ళలో రంగు 
కరుగును ఈ రంగు నీటిని తగినంత బంక లేక జిగు 

రులో కలివి బట్టవై అచ్చువేయుటకు చాడవచ్చును 

అచ్చువేనిన తరువాత బట్టను ఎండకెట్టి ఆనిరిలో 

నుంచినచో రంగు జాగుగా అంటుకొనును అటుపిమ్మట 

బట్టను ఆసిటేక్ ఆనీడ్ జలములో పేనిన అసలురంగు 

వియటనడును ఆటట్టను నీళ్ళలో ఉతికి వీదవ నబ్బు, 
సోడా వీళ్ళలో ఉకికించి శుక్రవరచవలెను 

2 ఇండిగోపోల్ రంగు ఆచ్చువేయు పద్ధతి ఇండిగో 

పోల్ రంగును భొడ్జిగా గ్లినరికాతో మర్టించి వేడినీళ్ళు 

కలిసి తగినంత సోడియం వై'ఖై)టు కలువవలెను ఈ 

(డ్రావణమును జీగురులో లేక బంకలో కలిపి అచ్చు వేయ 

వచ్చును అచ్చు వేసిన బట్టను ఎండ జెట్టి పిటి శాన్లుము లేళ 

హైడో క్లోరశాన్లువు నీటిలో నాన లెట్టవలెను ఇట్లు చేసిన 
వుడు రంగు న్వభావసిద్ధముగ తయారగును శర్యాత ఆ 

లిట్టను వాల్లు అయిదుమార్డు నుంచినీటిలో ఉలికి, తర్వాత 
పోడా వేబ్బు నీళ్ళలో ఉడక జెట్టి, కుభ్రపరచ వలెను 

అనివీన్ మై(డో క్లోరైడు లేళ అనిలీన్ అనణమును 
నీళ్ళలో కరిగించి ఇందులో తగినంత పొటాసియ హరిత 

మును, కొద్దిగ మైలుకుత్తమును కలిపి బంక లేక జిగు 
రులో కలివి ఆచ్చు వేయవచ్చును 



అచ్చుకేఎన బట్టలు తీత్హమైన ఎండలో మూడు చాల్లు 
గంటలవరకు ఇట్టినచో నల్లరంగు శేలును విమ్మట 

ఇట్టము చాల కొద్దిగ అన్లుము కలిసిన నీటిలో వాన జెట్టివతో 

చాని పూర్తిరంగు శేలును అట్లు అచ్చు ే సీన బట్టను 

మామూలు పద్ధతిని 4 5 సార్లు మంచినీటిలో కడిగి 

పోడా సబ్బుతో మరల శుభ్రవేరచవలెను ఈ రంగు 

సాధారణముగా డిజైను యొక్క అంచుకు వాడవచ్చును 

ఆర్ వెం స్వా 
అదె (2020 - చదువరి ముఖ్యముగా విద్యార్థి 

యగుచో కరపల ఉక్ప క్తి, వాటిని తయారుచేయుట కగు 
ఖర్చులు, బజారులో చాటి ఖరీదులు _ ఈ అంశముల 

నడుమగల సంబంధముల సృష్టీళరించు నీద్ధాంతమును 

'శెలిసికొనుఏకు కుతూసాఅనును (వద ర్భించును 

ఖర్చుల మొత్తమును నిశ్చయించు నీస్ధాంతము కొన్నీ 

నూ|త్రముల ననుసరించి పనిచేయును నిర్జిష్టమగు ఖర్చులు, 
మారు ఖర్చులు, ఆను ఖర్చుల నుధ్యగల శారతమ్యము 

ఆల్బీశాల వ్యవధికిమ్మాత్ర'మే వర్తించు ఆంశమనునది ఇక 

న్యూకము మారుచున్న ఉత్పత్తిలో కలిసి మారనిఖర్చులు 

నిర్ట్యునుగు ఖర్చులు పారిశ్రామికవేత్త కల్లియుండిన 

ఉత్ప త్తిసొధనములు, వేరు అనశాళనులు లభించు నెడల 

సంపొడింపగల ధనరూవమైన సంపొదనలు, పౌరిశ్రామిక 

వేత్త ఇకరుల కొనంగనలనిన నిర్ధిష్టమగు ఖర్చులుకూడ 

నిరిష్టమగు ఖర్చులుగనే ఎంచబడును నిర్జిష్టమగు ఖర్చులు 

అనునది కస్పళ రాబట్టవలనీన ఖర్చులు ఇవి యను ఆంక్ల 

మును చెలియ జేయుశదని అనుకొనవచ్చుకు కాని అల్బ 
వ్యవధికి వంబంధించినంతవరకు ఇది నిజముశాదు వీల 

యన, ఒక పారిశ్రామికవేత్త తన "వెట్టులడినైగాని శన 
శృషిఫలితముగా కాని అల్బ వ్యనధియందు వమియు 

సంపాదింవకుండినను పరిశ్రమ సాగుచునే యుండ 

వచ్చును ముఖ్యమగు ఖర్చులను రాబిట్టగల్లిన వశమున, 
పరిశ్రమ కొంతశాలమువరకు సొగుటకు ఎట్టి ఆడ్డంకు 

లును ఉండవు కొలదిగవై నను గొప్పగవైనను ఉత్పత్తి 
అరుగుటకు ఆల్పవ్యవధియందు వై ఈము రాజట్టవడ నలసిన 

ముఖ్యమగు ఖర్చులు కొన్ని గలవు అన్ని విధములైన 
మౌారుచుండు ఖర్చులు, కొన్నీ నిర్దిష్టమగు ఖర్చులు, 

ముఖ్యమగు ఖర్చుల [కిందకు వచ్చును ముఖ్యమగు 

అగ 
ఎ 

ఖర్చుల బావీళాలోనికి వచ్చు నిర్జిషమగు ఖర్చులకు ఉదా 

హరణముగ శాళ్యాల యోద్యోగుల కొనంగు వేతనము 

అను పేర్కొన వచ్చును తక్కిన నిగ్గిష్టమగు ఖర్చులను 

ఉవఖర్చులు అందుము మొత్తముమీద ఎప్పటికో అప్ప 

టి! విర్చష్టమగు ఖర్చులను, మారు ఖర్చులనుకూడ వః 

పొరి(శ్రామిక వేత్త రాబట్టవలపీనచే ఛానిపతమున ఆ 

పారిగ్రొమిక వంస్థ వ్యాపారరంగమున నుండజాలదు 

ఒక నస్తువు తయారుడేయణడిన తరువాత, అవస్తువు 

నకుగల అవేతలో కల్లు మార్చులననువరించి చాన్సి 

మారుచుండు నప్పటికి పామాన్యముగా (పకి 

వన్తువు ఖరీడు చాని ఉత్ప త్తికగు ఖర్చునుబట్టి నిర్ణయించ 

విడునను ఊహా ఎర్వషాధారణమైనది ఉత్ప ల్తికగు 

ఖర్చులో పౌరశామిక చేత్తయొక్క లాళ్లముకూగ 

ఇమిడియున్నదని దీని ఖానము శాలి పొర్మిశ్రామికొవే శ్ర 

'యొక్కళ కము, వేరువేరు ఎమయములయందు వన్తువు 

యొక్క ఖరీదులో కలుగు మార్చుల ననుసరించీ మార్చు 

చెందుచుండును ఇం కేగాళ ఉళ్చత్తి పరిమితి తయారు 

చేయబడుచున్న ఆ వన్తువుయొక్క అ పేతవై ఆధారపడి 

యుండగా, ఉత్ప త్తి పరిమితి ననుసరెంచియే ఉర్చక్రికగు 
ఖర్చు మారుచుండును శావున తయారైన నన్తువుల 

ధరలు ఖర్చులనలినగాని, ఖర్చులు తయారైన వన్తువురి 

ధరలనలనగాని నిర్టయింనబడజాలను ధరఆన్నియు వర 

వృరము ఒకచాన్నివై నొకటి ఆధారవడుచుండును 

కొన్ని ఖఇర్చులయందు ఆర్థశ్మాన్రమున అరై అని 

వ్యవవారింపబడు డాని అతశణములు కననగును ఉళ్చళ్తి 

సాధనములు సరిశ్రమయందు నిలచియుండుటకుగాను 

వెచ్చింనవనరము లేని మొత్తములను'అ థై అని ఆందుము 

అర్థశా్థస్త్రుమున మనము "అశ అని వ్యవవారించునడి 

ఉత్సన్నమగుటకు శారణము అగ్జేను ఆర్థికఫఅముగా 

వంపొదించు ఉతృ త్తి సాధనముయొక్క. నరిమితి 'చానికీ 

గల అపేతళో వచ్చు మార్చులకు అనుగుణముగా ఎట్టి 

మార్పును పొందలేకుడుటయే వచేని ఒక ఉశ్చత్తి 

సాధనముయొక్కం యూనిట్ అది (ప్రన్తుకము ఏ వృ్తి 

యందు గలదో ఆ నృశ్శియందు నిలచియుండుటకుగాను 
అవనరమైన కనీనవు మొత్తముకన్న ఎక్కువ ఇచాయ 

మును నంపొదించుచున్నదో, చాని సన్లయి వెంకన్న 



అదనముగా వచ్చు రావిడి అర్థశాత్హ్రమున అద్దె అని 

ఎలువజడును నురియు ఒక ఉత్ప త్తి సాధనముయొక్క 

నన్లయి సంపూర్ణస్థికిష్థావకకకన్న తక్కువగా మన్నవ్పుడే 

అశ్ధై నర్పడుటకు వీలగును 

ఇట్టి తరగకి'కే శెందిన అదనపురాబడి లేక అధైై ఇతర 

ఉత్ప శ్రిగాధనములయొక్క కొన్ని యూనిట్లుకూడ 

పొందుచుండుట నునము చూడవచ్చును దేని ఓక 

ఉత్స త్రిసాధనము యొక్క, నన్లయి సంవూర్ణస్థితి స్థావకత 

కన్న తక్కువగాకున్నప్పుడే అథై నీర్పడుననుట దీని 

అర్థము ఒక ఉక్చత్తి పొాధనము యొక్క న్గయి నంపూర్ణ 

బ్లీలి స్థానళతకన్న తక్కువగా నున్నపుడు, లేచ్చా ళనీ 

సవు పన్టయి వెలశే వని చేయుటకు సిద్ధపడు ఒకో ఉత్స త్తి 

పాధనముయొక్క యూనిట్లకు మించి ఎప్కువన యూని 

ట్లు ఉవయోగింపగలుగునంకటి ఆసేతు ఆ ఉతృక్తి 

పాఢనమునకు ఉన్నప్పుడు జై వర్పోడునని చెప్పవచ్చును 

సాంఘిశదృష్థ్యా “అద్దె అర్ధము. 'కూమి' సై వచ్చు 

అక వ నంఠలంధించిన కర్థిశాంళములను సరిగా వివ 

రింశుటకు, భూమియొక్క ఆర్థికోపయోగములు చాటికి 

గల అపేనకు సంబంధించినంకనరకు వాటి వినియో 

గమునకుగాను (ప్రతిఫలము ముట్టగెప్పవలవినంత కొరతగా 

నున్నవని మనను చూసగలిగి యుండవలెను 

భూమి అనై నొవంగునవి శెన్పటలోగల అర్థమిది 

భూమియొక్క సన్లయి అనగా (1) టక (దక్యేకమైన 

ఉపయోగమునపగాను కేటాయింపబడిన భూమినన్లయి, 

(ఓ యావ క్సవంచమునందలి భూమియొక్క వి  స్తీగ్ణము, 

(8) ఒళ చేళమునందలిగాని ఒక జిల్గాయందలిగాని భూమి 

యొక్క మొత్తము విస్తీర్ణము 

మొదటి అంకము భూమియొక్క ఉపయోగమునచై 

గల అవేతలోని "వెరుగుడలను ఇంతవరకు ఇతర ఉన 

యోగములపగాను వినియోగింవజిడుచున్న కొంత 

భూమిని అపేఠ పెరిగిన ఆ (వక్యేళోవ యోగమునకు 
మార్చుటవలన పరిష్కరించనచ్చును ఇళ్లే ఇతర తప 

యోగము వినషయమునందు నైతళము ఆవేశ పెపగు 

డల తగ్గుడలలు భూమి విగియోగమును (ప్రళ్యేకోప 

'యోగములకు మార్చుటెనలన మలకముగా ఎదుర్కొన 
వచ్చును 

"రెండవ అంశము [సవంచమునందలి భూమియొక్క 

మొత్తము వి న్లీర్ణము ఇంచుమించుగా మార్చజాలనిది 

భూమిశై గల అవేశలోని "పెరుగుదల భూస్వాముల'రాఖడి 

అధికము చేయునని, తర్వ్యలిరేకముగా తగ్గుదల చారి 
శాబడిని తగ్గించునని దీని అర్థము క్రమవిషయమునందును 

ఇళ్లు భూమియొక్కగాని శ్రమయొక్కగాని నన్లయి 

(బ్రశ్యేళోవయోగములకు మతమే అధికము శేయలడ 

వచ్చును, తగ్గింపఖిడవచ్చును 

మూడవ అంశము (ప్రతి ఒక్క |ప్రశ్యేళ మైన ఎళరము 

యొక్క కౌగోశికస్థానము విరీతము అను విషయము 

ఛాల ముఖ్యమైనది 'గోదునుతకు' అ'పేచలో కలిగిన 

"వెరుగుదల వేరొళ |ప్రదేళమునందు భూమి గోదుమల 

"సేద్యమునకు వినియోగింపబడుచున్నదని అర్థము ఇతర 

(వ్రదేశములయందును గోదుమలు వండింవగల్లి వందువల 

నను, వారి గోదుమలకు పోటీగా ఇతరులును గోదునులు 

అన్ముకలిగినందువరినను ఆ జిల్లాయందలి భూస్వాములు 

మునువటికం'పె విశేషించి హెచ్చు రాబడిని పొందజాలక 

పోవచ్చును శాని ఆ (వ్రశ్యేళము జిల్లాకు సందింధించి 

నంకవరకు భూమి ఆెవీతయండు కలిగిన "పెరుగుదలను 

ఇతరఫకేశయుల యంది భూమి తీర్పజాలయు 

భూమీ అంతయు జే వస్తువును ఉత్స త్తిచేయుటకు 

వీలై నదిగా ఉండినను, మరియు పూర్తి పోటీవిభానము 

(క్రిందనుండి, భూమి అంతయు ఒకే ఉత్స్తి కక్సిని కలిగి 

యుండినను, ఆ నస్తువునకై 'హెచ్చగు చున్న అ'పేడను 

భూమి అంతయు వినియోగము [కింద నచ్చునంత 

వరకు కనీసపు నరానరి యూనిట్ ఖర్చుల మొ త్తపు 

లిందువునడ్డ ఉత్ప త్తిరేయు 'హెచ్చయిన పారిశ్రామిక 

సంస్థలు తీర్చగలన్స భూమి అంతయు వినియోగము 

శ్రీందపు కేబిడునంతనరకు భూమి కొరశగానున్న ఉత్స త్తి 

పోధనముశాచు అ వస్తువుధర పరిశ్రముయందలి అన్ని 

పొర్యిగామిక సంస్థల కలీసపు సరాసరి యూవిట్ ఖర్చుల 

మొత్తమునకు సమాన మై యుండి భూమి యజమానునకు 

అగ్ధె "పేరున చెందు అదనపు రాబడి దమియునుండదు 

భూమి అంతయు ఉపయోగము (కిందనుండి, ఆ వన్తు 

వువకుగల అవేశ ఇంకను హెచ్చగుచో కూమిని ఎక్కువ 
చేయుటవలన ఉత్స తీరి అధికము చేయజాలము ఇతర 



ఫీ క్రహాధనముల వినియోగమును, అధికముచేయజాలవి 

నిర్గీతమైన భూమి వినియోగమునకు జోడించుటనలనచే 

ఉత్పత్తి ఎక్కువగును విషను నివృత్తుల ఉత్స శ్రీసూ[తము 

అమలు జరుగును 

భూమి అంతయు ఉపయోగము [క్రింద నున్న తరు 

వాత మిక్కిలి తక్కువ ఖర్చుల కలయికతో ఉత్పత్తి 

శేయగలిగిన చానిళన్న విశేషముగా నొక వస్తువును 

(వజలు నాంఛించుచున్న యెడల వారు మౌర్టినలు ఖర్చుకు 

సమమైన ఖరీదు నొనంగనలనీనవా రగుదురు [పఠి 

ఉత్స్తిదారుడును వన్తువు ఖరీదు నూర్జినల్ ఖర్చుతో 

ననునుగు నంతవగకు ఉక్పత్తిని పాగించును కావి ఈ 

ఉత్ప త్తివద్ద సరాసరి యూనిట్టు ఖర్చుల మొత్తము 

వన్తువు ఖరీదుళన్న తక్కువగా నుండును మరియు 

మొత్తముళాబడి, మొత్తము ఖర్చుకన్న ఎక్కువ ఖర్చు 

లను మించిన ఆదనస్స రాబడి ఇచ్చట కలుగుచున్నది 

మార్జినలు రాండి మార్డిశలు ఖరీదులు నరినమానముగా 

నుండినచో (వతి పారిశ్రామిక వంస్థయు. నిళ్చలతను 

పొందును ఉవయోగించుటకు వేరుగా భూమిలేనండున, 

ఈ ఆదనవురాబడికి ఆశవడి (కొ త్తపారికామిక నంస్థలు 

పార్మిశ్రామిళ రంగమును (వ వేశించజాలవు వరిశ్రమయు 

విశ్చలతను పొందును ఈ ఆదనవు రాబడియే అర్థశాస్త్ర 

మున భెన్చలిడు భూమియొక్క. అథై 

వ్యత్యానమును సూచించు ఆద్దెః ఒకేవిధమైన ఉత్పత్తి 

శక్తి, సారము భూమికంతకు గలదను మన ఊపాను తొలి 

గించి వివిధములగు తరగతులకు చెందిన భూమిగలదను 

చాదమును అంగీకరించినను నున పరిశీలన శప్పుకా చేరదు 

న్వల్పవివరణము మూత్రము అవసరమగును 

ఒకే నరిశ్రనమ యందు అద్దె పరిక్రమ వ్యా ప్లింటెంది, 

ఎక్కువగా "పెరిగిపోవుచున్న భూమి యొక్క ఇతర ఉప 

'యోగముళల నుండి డానిని విడుదలచేయనలనిన అవనర 

'మేర్చడినవ్పుడు భూమివినియోగమునకుగాను ఆ పరిక్రమ 

బెల్లి ంచవలనీన మూళ్యము చెరిగి పోవును ఆ పరిశ్రమ 

చెల్లించపలసీన (వతి భూ విథాగము యొక్క కనీసవు 

నళ్లయి ఖరీదు ఆ కూమి మిక్కిలి ఎక్కువ విలువైన తన 

(వ్రశ్యామ్నాయవు ఉవయోగమునథు వంపొదింవగలి 

దవ్యమునపు నమానమగును ఆ వర్మిశను యందలి ఉన 

అద్దె 

యోగమునశై భూమి 9దిలీచేయబడుటకు అవసరమైన 

ఖరీడును భూమియొక్క పెట్టు ధర ఆని పీలుననచ్చును 

భూమి హెచ్చుగా ఉపయోగింపబడుచున్న కలకి భూమి 

యొక్క. ఐిదిలీచేయబడిన ఉపయోగపు వెల అధికనుగుచు 

భామియొక్క. ఆ పెట్టు ధర వరి శ్రమకు ఉత్ప త్తి ఖర్చుగా 

వరిగణింవవిడి, ఆ పరిశ్రమ యండే అద్దె ఆని మనము 

చు అదనపు శావిడి సంభవనుగును 

పారిశ్రామిక సంస్థ దృష్ట్యా ఆధ్ధై పారిశ్రామిక సంస్థ 

దృష్ట్యా అన్ని ఉత్ప త్తిసాధనముల ఆగైలు ఉత్ప క్తిఖర్చులు 

గచే వరిగణింభజడవలయును ఒక పారిశామిక సంస్థ 

భూమిని ఇతరుల నుండి బాడుగకు తీనికొనినళో ఆధి ధన 

దానమున చెల్లింనవభనిన అనే ఖర్చుగా కనువించుచుళే 

యున్నది భూమీ యజమానుజే చావిని ఉత్ప క్రి సాధన 

ముగా విచియోగించినచో డాని నతడు ఇకరుళకు చాడు 

గకు ఒవంగిన యొడల నంపొదింపకలిగిన (దవ్యమంఠతయు 

అవళాళవు ఖర్చూ అగును అవశాశములలోని 'జేడాలు 
శారణముగా చేర్చడు అగెను “పారిశ్రామిక సంస్థ దృష్ట్యా 

అద్ధె” అని చెప్పనచ్చును 

స్థానవు విలున ఒకే ఉత్పత్తిళక్తిని కలిగియున్న 

శెండుభూముల లినయములో (ఉత్స శ్తీిఖర్చులు "రెండింటి 

యందును సమానమని అర్థము ) అంగడికి అలి పామీష్య 

మున గల భూమి ఎక్కువ సంపాదన కలిగినదగును 

బజారుకు సరకును రవాజాచేయుట కగు ఖర్చులలో గ 

శాళతన్యుమే రీనికి కారణము భూమియొక్క స్థాన 

కాళ్లమునలన ఆరనముగా నచ్చు అ్జైను “స్థానపు విలువని 

అని పిలునవచ్చును ॥ 

ఓక చిల్లర వ్యాపొరస్థుని కిరాణా అంగడి యొక్క 

విలువను ఇట్లు చీర్కొననగును ఆ శ్థేలమునండు 

ఎక్కువ వ్యాపారము అరుగగలడు శావుననో, లేచా 

అ స్థలము నందు వ్యాపారస్థులమండి (వజబ ఎక్కువ 

ఖరీదునకే నరకులు కొనుటకు ఇష్టవడుట వలననో చిల్లిర 

వ్యాపారస్థులకు అనై వర్చడుచున్నది 2 అంశమున కే 

నంకంధించిన మరియొక స్థానవు లిలునకు కార్కాణ 

ముగా ఇతర [ప్రదేశముల యందు అంతే వ్యాపారము 

చేయట కగు ఎక్కువ ఎడ్వర్టయిజుమెంటు ఖర్చులను 

ఉచావారింపవచ్చును 



అద్వైళను 

వట్టిణ ప్రదేశముల అద్దె పట్టణ (వ్రచేళముల స్థానపు 

విలున యందు ఒక (వ్రశ్యేకమైన మొచావలీ (గు త్త) 

లతణమును చూడవచ్చును ఆలచాటు వలననో విద్ధకము 

వలననో తమకు ఆనువగు స్థరిములండే వ్యాపారము 

శేయుటప జనులు ఇష్టపడుట వలన కొనుగోలు 

చారులలో ఇక (వశ్యేకవర్గమువార వ్యాపారమునంతను 

వళవరచుకొని మొవాసఠరీ లాభమును కొంతవర 

శ్రైవను కొన్ని స్థంములందలి జ్యాపొరన్థులు అనుభవీంప 

వచ్చును 

కొమగోలుచారుల వస్తువుల క్రయము ఒకే ప్రదేశము 

నందు “కేం దీళరింపవిడుట ఎక్కువగు కొలది నగరము 

అందకి వ్యాపొఠపు నంఅంధమైన స్థలముల అర్థాలు ఎక్కు 

నగుట జరుగును 

శ్యాసీ అద్దె ఇావిటలు వస్తువులనై వెట్టిన "పెట్టండి, 
థూమిఐై వచ్చు అర్ధేనంటి (వతిఫలమును పోలిన రాబడిని 

శరచుగా నొసంగును ఇట్టి కాపిటలు వస్తువులవై వాటి 

యజమానులకు కప్పక శ్వాసీ-ఆరా ముట్టును 

భూమి యొక్క కనీనవు సర్షయి ఖరీదు సున్న యను 

కొవినళ్లు కేవిటలు వస్తువుల యొక్క కనీనవు సర్ణయి 

ఖరీదు కూడ నున్న యనిరెకే చెప్పవచ్చును ఈ విధముగా 

ఇన్టీ నన్తువులవై నచ్చు |ప్రతినంను కూడ అగ్ధె స్వభావ 

మునే కల్లియన్నది 

వీలీరా 

అగ్రై్యతమ “అరై తమ్” క్యే ఇశే య్య్యళళ్ 
ర్వికం ద్భిళ మేన ద్ర్యైళమ్, నగ్ర్వితం, అవ్యైతమ్ ఆనీ 
విగ్రపాము కెండు విధములు అేనిడి ఒకే విధము 

అనగా విజాతీయనుగు జగము మిథ్యగాన వికాకీయమే 

'శేకందున విజాతీయ , శేదము ఆత్మకు ప్రొస్తించడు 

వజాకీయనుగు మరియొక అక్మ లేగండున సజాతీయ 

'శేదము గూడ ఆశకు (ప్రాప్తించదు అళ్ళు నిరరయనము, 

విర్ణణము లమ్కయము అగుటదేత న్యగతమగున చేడియు 

వృజాదులకు శాఖారులనలె లేనందున వాళ్ళకు స్వగత 

శేరము (ప్రా స్టింశదు శన సజాతీయ విజాతీయ న్వగత 

శే హూన్యమగు శీడ్రూవ బన్మా మొక్కటియే వశ్యము, 

(ప్రషంచమంతయు  మిళ్య ఆలి “అద్వైతము ఆను 
వరము వలన శేలిన ఆశయము 

దై తము (కుతి, స్మృతి, వుచాకేశివోగ (ప్రసిద్ధము 
దీనిని సచాశవుడు విస్ణువునకున్ను విస్తువు చతుర్ముఖ 
డ్రహ్మాకును, (వ్మా వళిస్థ్టునకును, నకిష్టుడు శ క్రికిని 

శక్తి వళాళరునకును, పరాశరుడు 'వ్యానునకును, 

వ్యానుడు శుక్యయోగీందురకును ఉవడేశించెను తర్ధ్వార 

మున గౌడ పాడాచార్యులవారును, శగ్ధ్వారమున 

గోవింద భగవళ్చాదులును, వారి నలన శ్రీ) జగద్గురు 

శంకరభగవశ్చారులును ఉపదిష్టుల్తై ఈ అరై ్ యైతమును 
భూలోకమున చ్యాసీందీ శెసిరి 

వశిష్టుడు (క్రీరామచందునకు అనేక చిత విచిత్ర 

గాభలతో ఈ యా కము నుపదేశించిను అ ఉపదేశ 
ముళఠే ఛండోఒద్ధము లై “యోగచానిస్థము" అన] 

చీపతో (దవీర్ధిగాంచి, పొమరులకును, వండిశులకును, 

ఆరరణీయములై నవి అర్ర్యైకమును బోధించుటకీ 

4 వేద వ్యాసులవారు 198 ఆధికరణములు, 16 పాద 

ములు, 4 ఇధ్యాయములుగళల “ఉత్తర ఘీసూంపా 

శాత్రము” రచించి యుండిరి ఈ ఉత్తర మీనాంపా 

శాత్రుము అశేళన్యాయోసబ్భృంహితనుయి. యున్నది 

గొడ పొచాదార్యులచారు వ్రఛానముగ మాండూక్ష్యోన 

నీవత్తు ననుసరించి చానికి వినరణనుగ “ఆగమము, 

అరై ్ వకము, వైకథ్యము, అలాతళాంతి అను నాలుగు 

(వకరణములుగల శారికలిను రచించిరి ఈ శారికలలో 

"వైళథ్య” (ప్రకరణమున స్వవ్నమునకు మి థ్యాత్వమును 
సాధించి తద్దృష్టాంతము ననుసరించి జగత్తునకు మిథ్యాత్య 

మును స్థాపంచిర్కి అందు దృష్టాంత శికమురితో 

వారు చూపిన హేతువార పొండిత్య (మోర్షకు అట 
పొదుడు కణళుక్కు కూడ ఆళ్చర్య చకికులై ౮ 

(త్రీ శంకరులు, గోవిందభగవళ్చాదులకు శిష్యుల, 
ఉవనివత్తులప, (బ్రహ్మన్యూశ్రములకు, (క్ర మద్భగ నర్లీక 

లక్కు వనత్సుజాతీయనునకు, విష్ణు సహా స్రనామములకు 

శామ్యుములను వినరించియుండిరి ఇంళియేగాక ఉపదేళ 

రూవములుగన్ను స్రోతముల రు+వనుగను ఖత శంకరా 

చార్య స్వాములు శమ అనర్గళ కబిశావల్లర్ దళదిళల 

(ప్రాకునటుల ₹కాధిక (గంళరాజములను వెళయించిరి 

గ్రకంక మిఖ్యాత్వ సాధనము | ఇంగను స్థావరాళ్ముక 

మగు ఈ (వ్రనంచ మీం[ద్రియ గోచరముగుచుండ భుక్తి 



లఫోకాదులనలె, వ్వవ్న (ప్రవంచమువతె, మిథ్య యెట్లగు 
ననిన, రృశ్యములగు కు క్తిరజశాదులును స్వన్న (వసంచ 

మును ఎటుల పశ్యేశరములో అటులనే యీ [ప్రపంచము 

మిథ్య యగును కావున దృళ్యమను హేతువు వ్యభిచారి 

యగుటచే (ప్రపంచమునకు నత్యత్వమును స్థాపింవ చేరదు 

శుక్తియందు రజుక(భాంతి కలిగిన వమ్మట శోజ్ఞద్రి 

భుక్తి అను జ్ఞానము కలిగ్ అద్దానిచేత రజతఖాంతి 

తొలగును అశట రోజతనులేర్కు (వ్రవంచమనునది 

(వత్యతముగ  గాన్సీంచుటయేకాక  వస్తుస్థితినిగూడ 

జూచుచుండ [ప్రపంచము మిథ్యయని 'యెొటుల శెన్వ 

నొప్పును అను విషయము విభారింప తగినది 

శ్రమస్థలమున కక్తని జూచిన తోడనే “ఇది కుడి" 

ఆను జ్ఞానము కలుగలేదు “ఇది రజతము” అను 

కథగినది ఈ జ్ఞానము (వత్యతమా! అనుమితియా ? 

ఉవమితియా 1 శాన్టమౌ అర్ధావత్తియా 1 అనుప్ 

లభ్థియా? అనినచో శుక్తికకు చఛతూరిం ద్రియమునకు 

సంయోగము ప్రొళ్తంచి “ఉది రోజతముగ అను జ్ఞానము 

కలగిన పిమ్మట "చేను రజతము మాహించుచుంటిని " 

ఆను సీమొరలిగు అనుభవములు (అనువ్యవసోయ 

ములు) అేకుండుటచేత “ఇది ఈఖతము” అను జనము 

అనుమిక్యాడికముశాదు “ఇదీ రకము అను జ్ఞానము 

కలిగిన ఫిన్ముట “వేను రజకనును చూచుచుంటిని” అను 

అనుభవముండుటచేక “ఇది రజకముూో అను జ్ఞానము 

(పశ్యత మేయని అంగీకఠించ నేరియును “జేశాంశరము 

నందుండు రజతమునోకను చతురిండ్రియేమునకును 

వంబంధము తీర్చడేదు గావున “ఇది రజతము" అను 

జ్రానమున చేళాంత రస్థమైన రజిశమే భావీంచునని చొప్ప 

నొన్సదు రజతము లేకున్నను “ఇదీ రజకము" అను 

(ఖం కలుగుననిచో, విషయమే లేవితరిఅట్ట్ జ్ఞానమే 

కలుగదు మరియు నేకు రజశమును శూచుచుంటిని” 

ఆకు ఆధువ్యచసాయతు రజిళస్థితని (ద్రువదరచుచున్నది 

శావున “ఇది రకము” అను (శ్రొంతిస్థలమున రజక 

మున్నతని యొప్పుకొని కీరవేశెకు శావీ ఆరజతమేల్ 

యశ వరాత్రమూ విచారించ వలయును 

లేళింత రఇతమునప చకుంరదియము 

నకు నంటంధము పొనగడు కావున చేశాంశరన్థే తోజతము 

అరై తము 

“ఆది రజతము అను (్రాంకియుదు ఛాంంననందున 

“ఇడి రజతము ' అను (భాంకి ననుశాళమున నొక రజకము 

పుట్టి యా రజకమే “ఇడి రజతము" అను 

శాసించుచున్నడని ఆయొవ్వుకొనవలయును శాని ఇట్టి 

రేజశము పుట్టుటకు కారణ మేమియుండునవి మ్మాక్రము 

విచారింవనలసి యున్నది చతురిందియమునకును, 

వురోవర్తి వస్తువునకును సంయోగము కలిగిన పిమ్మట 

“ఇది కు కిక” అను జ్ఞానము కలుగలేదు అనగా కుక్త్య 

జ్ధావమే యున్నది ఇది యిట్లుండ పూర్వమునం కెన్నడో 

నత్య రజతమును కొచినపు డాయనుళనము నంన రజత 

నంస్కోళము జనించీయుం డను (వక్ళతమున చతు 

రిండియమునేకును పురోవ ర్తి నన్తువునకును సంయోగము 

అనించుతరి వురోవర్తి వస్తుగత చాక డక్యము |వ్రత్యత మై 

ఆ (్రక్యతము' వలన పూర్వ రజత సంస్కార 

మగును అట్టి ఉద్భుర్ధ నంప్కోరముళో గూడి కు క్త 

ము రజిళోళారముగను, జక జాళముగను 

పరిణమిరచును. ఇట్టి రజకమునే (ప్రొతిభానిక రజత 

నుందురు శావ్సన "ఇది రజతముగ అను జ్ఞానమున 

థాంచ్రు రజతను కు క్త ల్ జగము వలనే సరిణమించి 

శక్తి ఖ్ధానమూ వలన నినక్రించునటుల, అళ్మాఓజ్ఞైనము 

వలన సరిగుమీందిన యీ వీఖల(వ్రవంచము, వాళ్ళళ్ళునము 

శరన నివ ర్తించుగట్టి దగుటచేత కుక్రిరజకమునతె 

మిథ్యయేయన్ యొన్చకొనతలెను 
భూక్తిరజక ముర క్రియ శారి యుగుటలేదు భుజీంచినట్లు 

వ్వవ్నమునచ్చినవుడు నన్న మునరడు స్వన్న నమళాలమున 
భుజించుటయు, చానివలన శక్తియు కనిపించుచున్న ఏ 

శావున న్వవ్షము నళ్యకే ంవేగురుళడ వ్వవ్నమునల 

(వ్రవంచము మిథ్య అనుట యొట్లు పొసగుననిన సమా 

ఛాన కట్టిరి వినుము 
6క డేగ కన క్తికొలిరి ఇటు నటు ఎగిరి యెగిరి 

(గ్రమాముమపొండి సాయం శాలిమునకు తనగూటిశేగ రెక్క 

లను తుడుచుకొని యొట్లు విశమించునో, అఫ్లే త్మయు 

అంళఃళరణముతో ఆడాళ్ళా ద్ర ళ్యాలను పొంద్ ఆరితః 

కరణ ధర్మ్శముళయిన అసహాంఛార మను శాళాదులను 

ఇూరోపంచుకొన్సి “నేను శాబో జని ఆదాం 

శర మమళారోవిశిష్ట మ చకుకాదీంద్రియముల 

2 tm 



అద్వైతము 

శ్వారమువజయ లు పేడలిన ఆంతఃక రణవృత్తులిను కశనయం 

ఛారోవించుకొని “నేను కర్తను చేను ఫ్లో క్షన్కు నేను 

సుఖన్ని. చేను దుఖినో అని అశేకవిధముల ్లేకముల 

గొంది విశ్రాంతినిగోరి పరుండును అ శరుణమున 

వళ్యేం[డియములు మనన్నునందు అయించును అట్టి 

సమయమున కాగదవ నుభవముల నలన జనించిన 

నంప్కా-రములతో గూడిన అవిద్య యొక్క పరిణామము 

లగు స్యామ్నిరో వడొర్థములను జాశును ౪ సమయము 

నందు గలిగిన జ్ఞానము | ప్రత్య జాత్మక మగుటళేశ న్మృశి 

యవి యనిపించుకొవదు. |వ్రశ్యజాశ్శక మగుటవలన 

వచార్థములకు స్థితి నొప్పళొనవలియును ఆ న్వప్ష 

పచార్థముంగు గజకురగాదులు స్వీయ నివానమునకు 

దగని ఈ శరీరమునంకే గోచరించుటచేత, సత్యము 

లనుటను వీలులేదు ఐం(రజాలికుడు [ప్రాసారమును 

(మింగుళున్నట్లు అశని మాయచే కలివించును కానీ 

అకలి ముఖమున | పొపాడమునకు వ్రవేశించు ఇూగ్యక 

శేనందున ప్రాసాడ నిగరణమునకు ఆ నతని 

ముఖనునందు ఆగువడు (ప్రొపొద నిగరణము మిథ్య 

యగునట్టు ప్యాన్నిక గజకురగారులు మిళథ్యయే అని 

యుస్పుకొనవలయును ఈవిషయమునే | గౌడ పాడా 

చార్యుళవారు కనుకే రచింపజడిన మాండూకోవగిన 

శారీ కఠయందు వై శథ్య(వ్రకరణమున మొట్టమొదట'ే 

“వై తగ్యం నర్వభావానాం న్వన్న ఆహుర్భనీషి 1 | 

అంకస్థానొత్తు శీరానాం సంవృత క్వేన హేపనా"” 

అను శారికచే వృష్ట్రముగ 'కెప్పిడి 

శై గౌడఫాగ్రశారిళ వలన “వ పదార్థము తనకు 

ఈగల (వ్రకేశమున గోచరించునో ఆ వడార్థము మిథ్య" 

యని కేకినషి స్యోన్నీళ పడార్థము లిట్టిని శావు మరే 
మనిన జీవుడు 'ేశొంతరమున శేగి యో 

యందుండు గకకురగాదుళినే జూశును కావున 

వ్వష్నమునందు గోచరించు గజికురగాదులు నళ్యములే 

శాలి మిథ్య కావని శంకింన అనదు ఇట్టి ంళను తోలి 

గించుటశే VU) గౌొడపాడాచార్యులనారు వై నుడీ 

రించిన శారిక తరువాత, 
my కీర్ శ్వా శ్చ శాళన్య గళ్యాళేశాన్న సళ్ళ లి 

అని శాకికను (్రాతీయుండికి అనగా జకోనికి కాళి 

శగివటుల న్వన్నము వచ్చినది కాశీ శేగవలెనలిన వమా 
నముచే శేగినను నాలుగు గంటల కాలమైన కొవలేను 
తణకాలమున న్వన్నమునండు కాళి శేగినటులకనిపించును 

ఇంత న్యల్పశాలమున రీర్ధ కాలమునందు ప్రయాణము 

చేయదగిన ఇాళి! ఆతడు |ప్రయాణముచేయ నేరడు కావున 

ప్వాన్నీళ సచార్థములు తగని యీ ₹రీరమునందే గోచ 

రించునని యొప్పకొలి తీఠనలెను అందుకే స్వాల్నక 

పచార్థములు మిథ్యయే యని కేటవడుచున్నది 

రీరముతో కాళి శేగుటకు దీర కాలము శాన లెను 

శాని లింగచేనాముతో కాశికేగుటకు ఢీర్భ కాలము అన 

వరముళేదు కావున జీవుడు లింగణేవాముతో మాక్రము 

కూడుకొని ఖీఘళాలముననే కాశి! బోవచ్చును అచట 

వచార్థములిను జాడవచ్చును అందుచే స్యావ్నిక పదా, 

ములు తగు |ప్రడేళమునచే గోచరించుటచే నక్యమేయని 

శంకింనరాదు అట్టి కంకను తొలగించుటశే (క్రీ గొడ 

చాష్రాధార్యులవారు వై కారిక యొక్క ఉ& త్తరార్థమును 

“వతి బుద్దళ్ళ నై సర్వ గన్మీనేశే న విద్యతే” 

అని చెప్పియుండిరి ఒక్ పురుషునకు శణశాలనులోనే 

శాళి కేగి శారీ విశ్వవాథునకు అభిషేకము జేయు 

చున్నట్లు న్వవ్నము కలిగను వెంటనే ఆతడు మెలకువ 

గాంచెను ఇట్టినమయనున అత డుండనలనినచోటు తన 

గృతామా, లేళ ఇాశీవిశ్వనాథు ని యాలయమా అనిన చో, 

అతడు శన గృహమున పడకటింటియందు య్య 

నున్నట్లు వ్యన్నము రాలేడు కావున తణమ్మాత్రమున 

ఇంటికి కేరకేదు శాశీలిళ్వవాథునకు అఫిసేకము జేయు 

చున్నట్లు వ్వృష్నముళోనుండి మెలకున గాంచెను కావున 

అకడుళాశీ విశ్వనాథుని యాయములో నే యుండకవడళ 

టింటియండలి శయ్యమీర'నే ఉండుటచే స్వన్నముగందు 
'జేశాంతరమునందుండు సళార్థములను జూచుటలేదు 

ఇక వ మనిన న్నిచాది దోషముతోగూడిి పూళ్వానుభవ 

అవిక సంస్కారశహితమగు అవిద్యవలన'నే జనించిన 

స్వాస్నిక పచార్థముళను అయోగ్యనుగు నీ జేపాము 

వంకే జూచును ఇావున స్వాస్నికో వడార్థములు మిళ్యయే 

యని యొష్పుకొనవలయున్రు ఆళ్లే జాగదనర్థంరుందు 

గోశరించు నిఖల క్రవంచము మిథ్యయే యని 'ఇిలినీ 
కొనరగును 



"స్వాప్నిక పదార్థములు జా(గ్రత్తువందు. గోచరించక 
పోవుటచే మిథ్య శావచ్చుననిన, ఆట్లగుచో జాగ్రదవస్థ 

యందు గోచరించు వచార్థములు స్యవ్నమునందు గోచ 

రించఛక పోవుటడే నవియు మిథ్య యే యనవలయును 

అనగా వరన్ఫర వ్యభిచారులగుటశే శెండును మిథ్యయే 

“స్వన్న శాలమున పచార్థములు సశ్యములుగా గోచరించి 

(వ్రభొభావస్థయందు మిథ్య యగునట్లు జా గ్రదవస్థయందు 

గోచరించు నీ ప్రపంచము అనగా [బవ్మా భిన్నమగు ఈ 

నీఖల (ప్రపంచముకూడ మిథ్య యగుచున్నడి "వేను 

(విహ్మవ్వరూవుడను " అను జ్ఞాన నిష్టా గరిష్టునకు (ప్రపంచ 

ఛానమే లేనందున నిఖిల |ద్రపంచము మిక్యయే యని 

'యువ్పుకొనవలళయును 

అశ్రైక్య సాధనము ఆత్మత శ్ర్వమును విచారించుచో 

|వేశ్యతాది (వమాణములకు విరోధము శాటిల్లునుగాన 

అశై్మెక్యమును కైవ్పుటకు వీలుపడదు ఎట్లనిన 

“ేను' అఫెడి జ్ఞానము వేరువేరుగ (ప్రతి చేవామునం 

దును ప్రత్యతముగ కన్నట్టుచున్నందున ఇట్లు “అనాం 

(ప్రత్యయ శేదముండు పతి 'కేవామందును వాళ్ళ 

చేరో అను కనుళవముచే అక్ష (ప్రతి చేవాము 

నందు వేరగుచున్నది కాక అత్మ యొక్కటియే 

యన్న తో “భేను, వీడు” అను వ్యవనిరము లోపీంచును 

అందుచేత ఆత్మలు అచేకములనుటకు [విక్యతము 

(ప్రమాణము ఇట్టి ఆత్మ భేదము నొవ్పనిచో "చేను, వీడు ' 

వ్యవనోరము మరియొక విధమున సిద్ధింనందున, 

అను ఆర్థాన త్తి (వ్రమౌణముచే గూడ అత్మ భేదము సిద్ధించు 

చున్నది ళరీరములు అనేకములు గావున గవాదులనలె 

చాటియందుండు అక్మ రిచేకములు లేక (ప్రతికేవాము 

వందును “నేను చేను" అను జ్ఞానము వేరుగ నుండుటచే 

అక్ళ (వ్రకి శరీరము నందును వేరుగ నుండును" అను 

అనుమాన |పమొణముచే గూడ ఆక్మ భేదము సిద్ధించు 

చున్నది 

“అదితి సేవా, గద్ధర్యా, మనుష్యాః పితరో,౬నురా॥ో 

అను (కుతి వాక్యమును, “చేవ, దానవ, గంధశ్వా, యత, 

శాతన, కిన్న రాగిఅను వుళాణవచనమును, అత్మ కేదము చే 

బోఢించుచున్నవి కావున అక్ములు భిన్న ములనుటయందు 

శబ్దము కూడ [వమాణను 

అద్వ్యైతను 

ఇన్ని (పమాణముల వలన ఆత్మ భేదము సిద్ధించుచుం 

డగా ' అద్వ్యైశము' అనునది యెట్లు సిద్ధిం చునను ప్రశ్న 

ముడయించుచున్నది 

మరియు ఆశ్ర్యైకత్యమునే అంగీకరించినచో సర్వ 

చేహాములయం దుండు ఆత్మ యొక్కటియే గాన ఒకడు 

దుఃఖంచిన నందరు దుఖంచుటయు, ఒకడు నుఖంచిన 

నందరు నుఖంచుటయు నంభవించును అళ్లు చేవాది 

నర్వ చేవాముల యంరుండు ఆత్మ యొక్కటి గావున, 

చేవకలు సర్వజ్ల అగుటచే మనుష్యులు గూడ పర్వజ్ఞులు 

శావలపివచ్చును అట్లగుతో  విధినిషేధశ్యాన్రములు 

వ్యర్థములు శావలపీవచ్చును అళ్లు ఒకడు బర్ధుడగుచో 

నందరు బద్ధులు ఒకడు నుక్తుడగుచో నందరు ము క్తులు 

శావలిసీవచ్చును శావున (సశ్యతానుమాన ళన్లార్థాన త్తి 

(ప్రమాణ నిద్ధమగు అళ్ళా నేకత్వమును అంగీకరింప 

వలయును అట్లు ఆంగీళరించినచో నడై కత మెట్లు ఫొనగు 

నని శంకింపజనడు 

ఒకని కే జాళ్యావర్థ యందు “వేను కాలుడనో అను 

ముండినను, కౌమాళానషయందు “ణేను కాలుడను" 

అను క్రానముండక, * శీను కుమారుడను ' అను 

ముండును వానికే యావ నొనష్థయందు “జీను కాబడను, 

జీను కుమారుడను” అను జ్ఞానముండక చేను యువకు 

ఉను" ఆను జ్ఞానముండును అళ్లే 'వార్థక్యమునందు “చేను 

జాలుడను, "నేను కుమారుడను, చేను యువకుడను" అను 

జ్ఞాన ముండక “చేను వృద్ధుడను" ఆను జ్ఞానమే ఉండును 

ఆట్లగుటచే ఒకనికే ఆయా యనస్థలయందు శేను శాలు 

డను, నేను కునూరుడను, నేను యువకుడను, శేను వృ 

డను అనువట్టి ళ్లాన'భేద మున్నను, ఇానచేకము కాక 

ఒక డే యగుచుండెను శావున “చేను, చేను” అను అహం 

(వ్రత్యయ భేదము ఆక్మకు ఆ నేళత్వమును స్థాపింవశేరదు 

శనుకచే | ప్రత్యత ప్రమాణము వలన ఆత్మకు అశేళత్వము 
పీద్ధింవదు 

మరియు ఆక్మ నైళవాద్యవష్థాభేదమునే ననేక 

మన్నచో, నొళనీచే ననుభూతమగుడానిని మరియొకడు 

స్మరింపకపోవుట వలన “జాళ్యమునందు నేను కందుక 

ముతో క్రీడించికినో అని వృద్ధుడు నృరీంవళపోవును 

శావున జ్ఞాన శేదమున్నను జ్ఞాన విషయే అవాం ్రక్యయా 



ఆజ్యైళము 

అక్మస శేడము సిర్ధంచనందుక |ప్రత్యత ప్రమా 
అము వలన ఆత్మ భేదము సిద్ధించకు 

సూత్మ శారణచేహాములు, ౪ (గ్రత్సవ్రన్న 

జేహాములు వేరైనను, ఆహం |ప్రత్యయార్థనుగు ఆత్మకు 

శీగము తేనందున “ళశీరములు కిన్నములు శావున ఆక్మ 

లకేకనులు" అను అనుమాన (గ్రమాణను కూడ ఇక్ళా 

చేకత్యనును సొఢింన చేరరు 
ఎట్లు స్థూల సూత శారణ కేస భేదములదే ఒక్కటి 

యగు అళ్ళప భోగములు 'చేరునేకుగ నుంయనో, ఆళ్ల 

అక్క యొక్కటియే మ్వైనను జేవాకి దేనా ఛేదముకే ఒక 

యాళ్ళశే భోగములు చేరు వేరుగ ముండును కనుకనే 

శీవాదిదేశాములు భోగాయతనములు గాని, ఆళ్ళ భేద 

బ్యోకళములు శావు ఆ శేహములయంచే రూస శేజ 

నృ్యళావములి కే నుగవడుతుక్నది శని, చేతన భేద 

మగకడకండున, ఆత్మ విమయకమగు “శేను” ఆను జ్ఞాన 

కుష్పుడును ఒక విధముగనే యుండుటళే “అదిలి'క్ణేభా 

గంభరాష్టో అను (క్రుణి ళరీరొళేద (ప్రతిపాదన వరమే శాని 
అక్మశేదముకు శెన్పువరి కాదు 

ఒక శరీరమునండే అవయన కేగము నాశ్రయింది 

శిరస్సు, నొన్తములు, పొదములు అనెడి వ్యననోర మెట్లు 

కలనచున్నడో, అళ్లే యాళ్ళ యొళ'ీనను, శరీర కేతము 

శ్యాశ్రయించి, “నేన్కు నీవ, అతడు, భేనఠలు, 'చానవులుో 

అను వ్యఫనోరము కలుగుడున్న చే శాన, అళ్ళ శేదము 

నమనరించి శానంకున “కేవ దానన గంధళ్యా! * అకు 

వుళాణ వచగములుకూడ ఇక్మభేరమును భోగింన 

చేరవు ఇస్లీ “నీవు, చేను” జను వ్యవకేరముకరీరఖేదము 

వాశ్రయించి ఉనసన్నమగుటచే ఇల్జి న్యవనికా.న్య 

చారుపన త్తి గంభలింన నండున, ఆత్మలకు అగేకత్య 

మును పొథించుటయందు. ఆర్థావక్తియ (ప్రమాణము 

శానేరరు ళ్ 

పుణ్యపాపములవలన సుఖదుఃఖములు ప్రాప్రించును 

అవి యేచేళ విధములు, అట్టి పుణ్య పావములకు కర్మే 

శారణము “యక్కళ్ళ్శకురుకే కదఖి నంపద్య కే" యనా 

శారీ యథా శారీ కళా కకతి అను (సవల “జయా 

కర్మలు అయాళర్మ ఫతిఖో కలు నవేకవిభము" అనిశోేధిం 

నుటఠలన కర్ళవై చిక్యముచేతచే కుఖదుఖాది వైచి 

శ్రమ టవవన్నమగుచుండ “నాతైళత్వము వొప్పినలో 
ఒకడుముఖించుచుండిన నందరు సుఖింననలయును ఒకడు 

రుఃఖంచిన ఫందరు దుఃఖంపవలయును" అను చాన శి 

యును నంభలింవదు 

అంతటను ఆత్మయే స్వయముగ ఆ యా లుర్ధివృత్తుల 

ననుసరించి విషయములను శెలిసికొనును బేవాములు 

అశేకములుగాన ఛేవానుల యందుండు బుద్ధి వృత్తులు 
గూడ అశేళములు చానివలన బుద్ధివ్భ త్రియగు జ్ఞానము 

కూడ ప్రతి చేహామునందును వేరునేరుగ నుండును 

అ జ్ఞానము చతురింద్రియమువలె వ్వనం ఖగ్ధమగు విషయ 

మును మత్రమే భావింప జేయును. వరిచ్శిన్న మగుటళే 
నర్వ వడార్థ సంబంధము ఆ బుద్ధి నృ శ్రీ నంభవింపదు 

శావున వొకడు నర్వజ్ఞడైన నందరకు సర్వజ్ఞత్వము 

ప్రాన్రించదు ఎట్లనిన శర్రోశ్చ త్తి కారణమును, విథువు 

వగు వాళాళమఘమునకు నంతటను శేర్యాదులకో సంబంధ 

ముండివను, ఎచట శేరి దండముశే కొట్టబడునో అచటనే 

శబ్దము వుట్టునుశాని భేశ్యాదులున్న (పతి ర్థలిమునందు 

శబ్దము వుట్టుటలేరు అళ్ల అత్మ పరిపూర్ణము, వళన్సు, 
అయిళను, ఏదేనామునందు బిర్ధివృ త్తికి సంబంధముండునో 
అక్కడనే (ఆజేహానల్ళేదముగనే) జ్ఞానము కలుగును 

శాని మరియొక స్థలమున (ఇళర 'గేవోవర్భేదముగ) 

జ్ఞానము కలుగణేరదు కనుకనే బుద్ధివృత్తులు ఆ నేళము 

అగుటచే ఛ్యావక్రములు శానందున “ఆశై కత్వ మొన్చి 

నచో ఒకడు సర్వజ్ఞడగుడో నందరు నర్వజ్ఞలు కావలెను” 
అను జఫ క్లియు సంభవింనరు 

కనుశచే కింఛిర్; జు ప్రవృత్తి నివృత్తి ఊకువులు 

శావుక విధి నిషేగ శ్యాన్రములకు ఆనర్థక్యము సంక 
లింకు (ప్రాణులకు నర్వక్ణత్వము లేదని వెప్సుటచే 

“*కద్యోయో _చేజాగాంప్రళ్యలుధ్యత న గవ శదభన 

త్త శర్టీణాం ళథా నునుష్యాణాం అను (తి ననున 

రించి వేదాంత 1కవణ జన్య బ్లనముచేత (స్రత్యభిన్న 

మగు వళనూత్మను కేన బుషి మనుష్యులలో నెవడు 

శెలిసోొనునో భారే ముక్తు డగును అందువలననే ఆశ 

యొళ్కస్లైనను "జ్ఞానాడేనతు ఎైవల్యం" అను నియకు 

గ్రనణమున బక్మజ్ఞానము వేఠనే ఘుక్తు తగును కనుకే 

“అశై నృక్యము నొప్పినచో నొకడు ముక్తుకానను, ఇరు 



"జై నను అందరు ముక్తులు ౪ నీ అద్భులుకాని శానలెము"” 

అను నావ ' తీయు నంభవింపదు 

ఇదియునుగాక ఆత్మలు పూర్ణములు, అవేశములని 

శెప్పు ఈ పకమునందే ఈ దోషము లన్నియు సంభ 

లించును 

సరవక్షమున దోషములు ఏలిక నర్వవ్యావకములు 

అశేకములు నగు నాళ్ళలు పరన్సరము వకస్పర మనో 

బుర్ధ్యాదులతో అన్ని 'చేశాములయేందు కలిసకొనుటచే 

నొకడు దుణాంచిన నందరు దుఖంచుటయు జోడు 

మఖంచిన నందరు నుఖంచుటయు, నొకడు తద్ధుడైన 

నంధ్రరు బద్ధులగుటయు, నొకడు ముక్తుడైన నందరు 

ముప్తులగుటయు నంభవించును మరియు “యే నన్తువు 

ఇతర వన్తువులికం'జె వేరుగనుండునో, ఆయా వస్తువు 

వరిచ్ళిన్న మనబడును" అను వ్యాయముశేక ఆత్మలు 

అవేకమైనచో వాటికి వితర భేదము (పొ న్హించునుగావున 

అత్మ అన్నియు ఫరిచ్ళిన్నము లగుటచే వాటికి వూర్ణత్వము 

పొనగదు వూర్ణత్వమే యున్నశో నవేకత్వము పను 

కారదు వరన్పర విరుద్ధములగు నీలెంటికి వాత్మల 

యందు నమావేళమును |బహ్మాకూడ నిగ్వహింవజాలడు 

శావున ఆశె్మెకత్వము అనళ్యాంగిళార్య మగు 

చున్నది 

* ఆశాళన త్సర్వ గకళ్ళ విశ్యః, వళ న్తథా నర్వ 

భూళాంతరాళ్ళా | దీకో కేన నృర్య భూకేష గూఢః, 

నీళస్సర్ బహుధా విచచార | వళ వవహి భూశాళ్ళా, 

నిరపేవ వళవన, పాకీ ఏక స్తేవేదం పూర్ణం పురుషేణ 

సర్వం, అళరీరం శరీరే వ్యనవస్థే న్వవస్థితమ్ | మవ నం 

విభుమా క్మానం మశ్వా ధీరో నకోతకి” ఇళ్యార్యాక a 

కథ్వ నిత్యత్వ పూర్ణత్వ బోధక (కుకులి చేతను, “నిత్య 

వృర్వ గళస్థాణుః విత్యన్సర్వ గతోప్యాశ్మా కూటస్థో 

దోవ వర్జిత। ॥ తకళ్చ మ్భిర్య'ే (గ్రాంక్యా మాయయా న 

న్యరూవతఃో ఇశ్యాదిన్భృతుల చేతను ఘటాదుల యం 

దున్న ఆశాళమువళె సర్వ శరీరముల యందున్న ఆత్మ 

వరిపూర్ణు డగుటరేశ ఒక్కడే యని నిర్ణయము ఇట్టి 

నిర్ణయమే సిద్ధాంశరుగుట వలన “ఛాక్టములు శాకపోయి 

నేకు ఆత్మలు వరిచ్ళిన్నములు, అనేకములు, శిద్రూక 

ములు" అను వకము గూడ తోరిగింవబడెను 

అద్వైతము 

మరియు ఆత్మ అంశ రహీశనుగుట వలనను నర్వ పకా 

శకనుగుట చేను సర్వపాశియగుట శేశన్ము అంతటను 

అనం |ప్రత్యయార్థనుగుట శేతను, ఇంకను ఇట్టి అనేక 

యుక్తుల చేతను ఆత్మ పరిపూర్ణమని నిక్చయింనబడు 

చున్నందునను, జక్మ వూర్యోవదర్శిక (క్రక్షి న్మృతియు క 
డ్రామాణ్యము చేతను ఆక ఒక్కటి అనియే సిద్ధాంతము 

వరనూత్మ జీవా నైళసాధనను అరై కము 

(థ్రుశ్యారి (వనిద్ధముని 'శెలివీకొని.యుంటిమి అదై శమును 

బోధించు [శ్రుతులు “త శ్వ్వమసి" “అనాం [ిక్మస్మి' 

'ఆయమాళ్ళా నళ్వానుభూః' “జకై్మవేదం సర్వం” 

మొదలగునవి కలను అవి అగ్రై్యశమును లోధిం 

కారవు శ త్త్వమునీ ఆను వాక్యములో శక్ శ్వం, ఆనీ 

అను మూడు సదములు గలవు అందు 'కక్' అను 

వదము పర్వజ్ఞత్వ విశిష్టమగు చిత్తును, 'త్యం' అనునదను 

కించిద్్ఞత్వ విశ్టరుగు చిత్రును బోధించును "| 

భర్శములు కల ఘట్కవటముల క క్యము పొవగునటుల 

విరుద్ధములగు సర్వజ్ఞశ్వ కిం 9ద్జ్లశ్వ రూస ధర్మములు 

గల పళమాళ్మ, జీవాత్మలకు ఐక్య మెన్నడు కంథవము 

ఇరు" అని కంకింపరాదు 

శశ్తకిమస్యాది చాక్యములు జవాదజవొల్లజణలే 

చిద్విషయకమగు “చిత్” అను నిర్విళల్పక |వశ్యతమును 

బోధించును. జహదజపొల్సిదణ యనగా కళ్దార్థమున 

కొంత భాగనబను విడిచి కొంత భాగమును విడువ 
ఛన్దాళ్ధైక దేశమును బోధించునరి ఆధి యెట్లనిన 

“త క్ర్వమని* అను స్థలమున "కక్" ఆకు గదమున కర్థము 
వర్వజ్ఞత్వ విశిష్ట చిత్తు “శ్వం” అను వదమున కర్థము 

కించిద్ క్టైత్వ విశిష్ట చిత్తు “శక్, త్వం” సదములు'శెండును 

నమాన విభ క్రికములగుట చేత ఈ రెండు పదములకు 

పొమాబాధికరణ్యము కలదు వదములయందుండు 

సామానాధికరణ్యము వకార్థ బోధళత్వమే అందుచేత 

శక్, త్వం" అను రెండు పరములు వళార్థమును 

బోధింవవలియును వరన్సర విరుద్ధ ధర్మములుకల “తల్, 

శ్వంొ పచార్థములగు సర్వజ్ణక్వ విశిర్ట, కించీడ్ జ్ఞత్వ 

విణ చిత్తులకు అభేదము పొవగనంరున ఇచట “జహద 
జవాళ్ళ్వార్థ" అను రితణా వృత్తిని అంగీకరింప 

వఠయును అనగా శజ్దానైళ కేళములగు నర్వ త్వ, 
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అరై (కను 

కించిద్ జ్ఞశ్వ _వైశిష్ట్రములను విడిచి నిశేవ్యమగు 'శేవల 

చిత్తము మాత్రమే. బోధించును కావున ఆవడ ఇనా 
శ్స్య్వార్థలతణచే “క శ్త్వమసీ “ మొదలగు మహా వాక్య 

ములు “వలి శిద్విషయళముగు “చిక్” అను నిర్వికల్బ 

బోధను గలుగ తేయును 

నిగ్వికల్న టోధన్వదూవము “నిర్వికల్ప బోధ*యనగా 

వచార్థమునందు వధర్శముగాని, వీనంబంధముగాని 

ఛాసింపక్క కేవల వడార్థ విమయకమగు బోధయగు 

చున్నది ళట్టమునలన కలిగెడి బోధ నవికల్చకమే 

యగును కాని, నిర్విళల్చకము శానేరదు అను జార్కిక 

నియమము ఉండగా “త త్త నమస అను మవోశావ్యము 

నలిన నిర్వికల్పళబోధ యెట్లు కలుగోనలి శంకింవఆనదు 

శ క్రివాడములో విశేషళాండమున అళాళనద శక్తి 

నిరూవణ (వ్రస్తానమున అళాళ పదము నలన శజ్ట్యాాయ 

శ్వేన ఆశాశలోధ కలుగునని ఉపపాదించి “అన్తుచా 
పచాదపి నిర్వికల్చక బోధ।“ఆశాళవదమునలన నిర్వికల్చక 

బోధ కలుగుగాక అని ఇార్కిశా(గేనర చ్యకవర్హియగు 

(ట్రీ గజాధళ కట్టాచార్యులవారు ప్రతిపొడించిరి శావున 

సదమువలన నిర్వికల్పక బోధళార్కిక నన్ముకమేశాని 

శార్కిక వీరుద్ధము శారు 

“త్ర శ్ర్యమనీ” అను వాక్యమునందుగల కల్ క్వంో 

అను నదములు జహాదళవాళ్చ్యార్థచేత చిత్తున్కు చిత్తును 

లోధించుననునవుడు, ఆ 'ెండు చిత్తులకు అఖేదము 

శెప్పిన “చిదభిన్నము చిత్తు అను లోధ కలుగునని చెవ్ప 

వలెను, ఇట్టి బోధ శార్కిశాది సర్వమత విరుగ్గము 

ఎందువల్లనన శసజన్య ళ్గునము సంశయ వారకమగును 

నంశయమును దొరిగింపని శక్ఞజన్య జ్ఞానము ఉండ నేరదని 

శార్కికులు "విరూపోవ స్థిశయోశేవ శాష్టబోధః" 

శిన్నములిగు ధర్మముల వురన్సరముగ శబ్దముల నలన 

మవసన్థితములగు సచార్థములకే అభేదాన్నయ భోధ 

నంగీకరించిరి కనుకచే "నీడోఘటం” అను స్థలమున 

రీలశ్వ, ఘటత్వరూన శీన్నఢర్శ వురన్స రముగ నువస్థిత 

మగు నీలఘటముల కళేద బోధ కలుగును “ఘటో 

ఘట" అను స్థలమున చేళథర్శముగు ఘటత్వ వుళన్సర 

ముగ నువస్థీకములగు మటములకు అశేద బోధ, సంశయ 
మును నివారింవనందున, కలుగబేగరని న్యుశ్స క్తి వాద 

మున స్పష్టముగ చెన్నియుండిరి కావున “త త్త మనీ 
అను నువోవాక్యనమువలన చిత్తునకు చిత్తునకు అఆశేరకోధ 

కలుగ చేరదని శంకింవ జనదు 

“త శ్రమని" అను వాక్యమువలివ *విదభిన్నము 

చిత్త అను బోధ కలుగునని అద్వైతులు చెబ్బయుండ 

లేదు “తత్త్వమసి” అను వాళ్యమువలన సర్వజ్ఞ తోవ 

అతీత కించిద్ జన అడీత ఛిద్విమయక “చిక్” అను 

బోధ మ్మాశ్రము కలుగుననియే అద్వైత ఎద్ధాంశను 

దినిని నూ్యశము విన్మరింవ తగదు 

కోటాశలము ఘటము కలది" అను జ్ఞానమును నివ 

.శ్రింన కేయునది “థూతలము ఘుటాఖ్రానము కలది” ఆను 

జ్ఞానమే ఆనగా శద్వత్తా బుద్ధి! చదభావవళ్తా గానము 

(నిశ్చయము) (వ్రతిలంధకము (నివర్తకము) జళ్లు “నేను 

|థిహ్మామునుశాను" ఆని అజ్ఞానికిగళ మిథ్యా జాన 

మును బోగొట్టునది “నేను (నివ్మామును అను క్షానమే 

అనగా ఠదథావవక్తా జ్ఞానమును (వ్రతిఇంధించుటకు 

తద్వళ్తా జ్ఞానము నమర్థమగును “త్ర త్వ్వనునో ఆను 

చాక్యము వలన కలిగెడి “చిక్” అను నిర్వికల్బ ర్లానము 

తదభానవాదుల నవగాహింన జాలనందున “చేను (నివా 

మును గాని ఆను నళ్ఞానికి నిరూఢమగు జ్ఞానమును 

శొలగింపలేక “తత్త్వమసి అను వాళ్యోపచేశము గిరర్ధ 
కమే యగునని ళంకింవరాదు 

'శత్త్వమనసి' ఆను వాళ్యమునలన జనించిన జ్ఞానము 

శదభఖానవాదుల నవగాహింపళ అజ్ఞాన జనితమగు “చేను 

(ఆన్న్మానుగాను' అను జ్ఞానమును కొలగించునవియే, 

అగైకి చౌప్పెను “తత్త్వమసి అను మహావాక్య జనిత 

మగు “చిక్” అను జ్ఞానము స్వరూనము చేశణే సూర్యుడు 

శిమిరమును, గారుడమం[కము సర్సవిషమును దొల 

గించినటుల, అజ్ఞాన జనితనుగు (కంకుల నన్నిటిని కొల 

గించుననియే అద్ర్యైత సిద్ధాంతము. ఇట్టి నిర్వికల్పక బోధ 

కలుగజేయుటేశే 'త త్త్వమస్యా'ది నుహోవాక్యములకు 

అఖిండార్థత్వమును అద్వైతులు అంగీకరించియుండికి ఈ 

నినయము'వే 

లః వంనర్ధా నంగి వమ్యగ్థీ పైకుళా యాగిరామీయం 

ఉక్తాఒఖండార్భశా యద్వా త క్ళాతిసది కార్థకా। 

ఆని చెప్పియుండిరి 



"మరియు (శ్రాంతి మూలకము లిగునట్టి కుళంకలను 

దొలగించుకొనలేక “స అక్కా కత్త్వమన” అనుశోట 

"అత్, త్వం, అల” అని కొందరును, “తన త్వం, అల 

అని కొందరును, “కేన, త్వం, అసి అని అన్యులున్ను 

తస్య, త్వం, అపి' అని మరికొందరును ఇట్లు అవేక రీతుల 

లు విభ క్రికముగ 'ఠఠ్' అనువదమును నమర్థింవ పూను 

కొనిరి ఈయన్ని విధములచేశనుగూడ జీవేశ్వరులకు 

'శేదకు గోధింపబడుచున్నది శ_శ్త్వమప్యాది వాక్యముల 

వలిన కలినెడి జీన పరఖేదజ్ఞానము “వేను వివ్మాముళన్న 

చేరు' అని జీవునకుగల అనాది 'ఖేదళ్ఞానము నే బోధించు 

చున్నది ఇట్టి సీద్ధజ్ఞానమునే “తత్త్యమపి' అను నునే 

వాక్యము లోధించుచో, ఈ నువోతాక్యము అనువాద 

రూవమే యగునుశాని ఉవచేళము కాజాలదు ఉపచేళ 

మనగా అక్టాశార్థ ల్లా పకము (గావున ఇట్టే విపరీ 

శార్థములం జెప్పి ం మోనవుచ్చువారలు 

ఉచేత్యులు) కనుకనే “తత్త్వ నుస్యాది వాక్యోళ్థ 
నమ్యగ్జి అన మాత్రతః | అవిద్యా నవాళాశ్యేణ 

చాసీర స్త భవివ్యతి” అను నార్యోక్తి త శ్త్వ్రమస్యాడి 

చాళ్యములివలన గలిగిన అఖండార్థ విషయక నుగు 

నమ్యుక్ క్లాగమునలన అవిద్య, తన శార్యములతో 

గూడ నివర్తించుచు శాల్మక్రయము నందుగూడ లేదను 

టను నిరూపించును 

శత్త్వమస్యాది వాళ్యజన్యల్థాన ముళస్దజన్య మగుటశేశ 

ఇాబ్టమే యగును ఇట్టి శాజ్జము జీవువియందు నిగూఢ 

మగు 'కేద (వత్యతము నెటుల శొలగించుననినచో, నమా 

ఛాన మిడి సన్నిక్ళష్ణ స్థలమున 'దళను న్వమని' అను 

శన్టిమువలన గూడ |పక్యతము గలుగునటుల “త త్త 

మస్యాడి” వాక్యములనలన అవరోతజ్ఞానము గలిగి, 

ఆక్టానమునలిన బినించెడి నిఖల 'న్యానవోరిక ఇంధళ్ర 

మును తోలగించును 

ఆత్మ, “త త్త్వమసీ" అను మవోవాక్యజన్యమగు మోక 

విషమయమగుచో అద్వైతులు జగత్తు మిశ్ల 

(ప్రయోగించిన దృళ్యత్య మను శౌతను కలనా 

కూడ నుండుటచే ఈ (ప్రహ్మాము గూడ మిథ్యయనియో 

లేక దృళ్యత్వహేకు వ్యభిచారి యనియో అనక తప్పదని 

శంకీ౮ంవజనదు 

అగైకతము 

తత్త్వమస్యాది చాక్యజన్య వృత్తి వివయశ్వము, 

(దిహ్మా మునందుండినను, వృత్తి (పతిఫలిక చై తన్య వినయ 
శ్వము (నివ్మామునందు లేడు జగన్మిథ్యాత్యమును నంపా 

దించుటకు (ప్రయోగింపబడిన దృశ్యశ్వ నును షాపవునవ 

అర్థము వృత్తి వతిఫలిత చైతన్య విషయత్వము అట్టి 

దృళ్యత్వము |బస్మామునందు లేనండున డవ్మామునకు 

మిశ్యాత్వము |ప్రాప్తింపరు దృళ్యక్వ పాతువు వ్యఖి 

ఛారియుగాదు మరియు రృశ్యత్వమవగ స్మప్రశారకజ్ఞాన 

విమయత్వము “త తృ్యమనీ అను చాక్యమున౭న కలిగెడి 

జ్ఞానము చిడ్వివయక మగు నిర్వికల్బకము స్మఫశారకము 
శావేరదు శాన త త్వ్వమస్యాది నాక్యములవలిన కలిగెడి 
విర్వికల్బక | పశ్యత విషయత్వము | ఇవ్మామునందుండినను 

న్మవ్రశారకజ్ఞాన వినయత్వరూవనుగు దృళ్యత్వము 
దివ్ళా మునందు లేదు గావున జగన్మిఖ్యాత్వము పాధించు 

టక (ప్రయోగింపబడిన దృళ్యత్వము న్యథిచారి 

శాశేరదు 

లోకమున ఘటాదుకకు శారణమగు కులాకాగిలేతను 

లకు నిమి త్ర శారణళ్వమే కాని ఉపొచాన శారఉత్వము 

లేదు ఆశ్లే జగత్తునవ శారణనుగు (బవ్మాము కూడ 
అగత్తునకు నిమి త్త కారణ మే కాని, ఉపాచాన కారణము 

శాశేరదు అట్లు ఉపాడాన కారణము గూడే (వివ్మామే 

యగుచో కుండలాదుల కుపోచానమగు నువర్ణమంతంయు 

కుండలములుగ వరిణమించినటుల (త్రవ్మునుంళయు జగ 

(రూవముగ పరిణమించి జగత్తుకం'చె వేరుగ (అన్నాము 

లేళపోనలనీనచ్చును కొంత (విన్నానే అగదూవముగ 

వరిణమించినతో, |బవ్మాపావయవము శావ౭నీనచ్చును 

(ఆిహ్మామునకు పావయనశ్వము ఆంగీకరిం చినచో, (టవ్మా 

మునకు నిరవయనశ్వమును బోధించు [కురులు అమా 

ఇము కావలనీవచ్చునవి శంకింపజనరు 

ఈ విషయమునే వ్యావభగచానులు “కృక్స విసక్తీ 

ర్నిరనయశ్వ కోపోవా" అన్ను న్మూత్రముచే ఆళంకింబి 

'శదనన్యత్వమా రంక్లణ కక్టాదిళ్యః' అను న్యూక్రముచేత 

తగు సమూధానమును 'జెప్పీరి ఉపొచాన కారణము 

“వరిణామి' ఉపాదాననునియు, 'వి శ్లో ఉపొచానమనియు 

రెండు విధములు అందు జగత్తునకు పరిణామ్యుపా 

చానము ఆనిడ్య, వినర్లోపాణానము |బవష్టాము, వినర్లో 



ఆదైైకానంద తీర్థులు 

పొచానమనగా ఆన్యశ్రాస్థిత మైనది అన్య శ్రా శాసిరచుటయే 

మ లిన్ధాణత నూ త్రయునలన ఈ విషయమే శెవ్బవడెను 

ఆగళ్లు (తహ్మముకం]ె అనశ్యము అనేగా (అన్నాము 

శన్న జేశమీయు కేతన కాత్సర్యము ఎందువల్ల నిన 

“వాచారంభణంి ఇజ్యారీ కల్దములనలన ఘట శఛావాదు 

లను వీచారించినచో, కృత్తుకన్న వేరుగలేవు మృత్తికచే 

మట ₹ళావాద ళబ్దములకే వాడుచుంటికుని ఛాందోగ్య 

మున చెన్ఫఅడినదిరెకే సూ శ్రార్థము శావున బ్రహ్మాము 
జగత్తునకు నిమి త్రకారణము, ఉపొచాన కారణముగూడ 

నగును ఈ విషయమునే * పళ్ళతిక్చ (ప్రతిజ్ఞా దృష్టం 

శానుపరోఛాక్ో అను నూశముచే చ్యావథగచానులు 

వృష్టవళచిరి 
ఇట్లు [ఇహ్మాసూతముల వలనను, కగవర్గీకల వలనను 

అర్యైతమే బోథింపబడుచున్నది “వ్వానువర్థానయంజా' 

(పతులు కివేశ్యరభేదమును బోథధించినను, 

ఆ శేడము కొపొధికము అనిన ఆ |శ్రుకులు ఉవపన్నము 

అగును అ్వ్యైళలోధళ తున అన్యథా చ్యాభ్యానింవ 
వీలువడకుండుటలేశ అద్వైళమే (శకి, స్మృతీ, నూక, 
పురాణ, ఇత్రవోస కాత్పర్యతునుట నిర్వినాదము 

బుటుకొ, 

అదై కకానంద వీరి వూర్వాశ్రమ 
చామను వడగంటి మ ఇన్మాడ్యు చైనులు గుంటూరు 
మండలనునందలి తెనాలి శాలూశా వేమూరు వీరి 

న్వగ్రామును వీరికి విర్వక్కుటుంబము. 18 అననము 

గ్రీక 04 న నంవళ్సరను తలడ్రిపేరు సాధన 

శాస్త్ర) లల్లి పేరు నువోలత్మ ఈయన హైదలాజాచులో 
నీళాం[వభుక్యమునంచలి అన్కారీశాఖలో శిశప్తారారుగా 

పిబేసెకు. ఇతడు స్టడ్రాకారులో ఉద్యోగిగా 

నున్న శాలముననే ఆగ్నార్థాశానము  క్యోకిష్ణోనుము, 

గరుడ చయనము అనూ వై రిక (శ్రతుశల నొనర్చి సజ 

హ్శ్ణ్య చైనుళిళు పేరు కడనిను ఈతడు గొప్ప 
విర్వారనుతు వేచాంక కాద్త్రవేత్త [1 ౪ 1017 

నంవశ్వరతున అమ స్వీశార మొనర్చిన. ఈయన 

“అనై వకానంగ కహరో అను వురున సూక్త భార్యకు 

భగవర్గీకా కాత్వర్య దీనిక, |[బ్రహ్మాన్న్మూత్ర 

దీపిక, భాందోగ్నోన bur gi ns 

శ్నర్య దీపిక, (ివ్మానూశ ఛావ్యము అను (గ్రంథము 

లమ రచించి యుండెను ఈయన తన ణన యేట 

U శ 1926 న నంవత్సథను ఫ్మివివరి శెలలో శివరా శ్రి 

దినమున వద్ధి పొందెను కురుగంటి సీశాశానుయ్య 

ఈయన కుమాకుడు 

పనీ 

ఆథర్వవేదము - శేదము. లోకమునకు ధర్మా 
ధర్మములను బోధించుకది వేదముల్లు చాలుగు అవీ 

బుగ్వేదము, యజుర్వేదము, ఫామవేదము, అథర్య 
జేదము అనునవి ఈ వాలుగు నేచముళలో "తయో 

అను'ేర ఇరగు మొడటి మూడును అథర్వవేదముళం టె 

వుళాశనము లనియ ఆ మూడే యజ్ఞ ములందు మొదట 

ఉవయోగమును గాంచుచుం జెననీయ్యు అథ ర్వవేదము 
తై శ్రీరీ యొరణ్యశాదులయందు ప్రళంనింపవిడి 

యూగియైన ఫిదవ వాలుగన వేగదనుగ వరిగణింసవిడిన 

దలియు చరిశ్రకారుణ ఆళయమై యుక్నది ఈ నాద 
మును (ప్రాచ వంగతులు అంగీకరింపరు  శేమీంచిన 

మూడు వేదముళతోజాటు అథర్వవేదముకుడ ఆనా 

దియే యని వారి యభ్మిపాయము అథర్వ భాన్య నీశిళ 

యంరు ఈ వేదమూ యొక్క. పుళాకనక్వమును సాయణా 

చార్యులు స్థాపించియున్నారు 
అభర్య నంవాత బుగ్యజస్సాను నంహితలకంళల 

అర్యాచీమని ఇావించలిడుచున్నవి శైల్సి రీయాళణ్య 

కము నందును శతపథ (కావ్మాణము వందును, భాందో 

గ్యోవనిషక్తు నందును అథర్వవేదము "పేర్కొనబడి 

యున్నది బుశ్వేద (శ్రాహ్మాణసులలో ఈ నంహిశా 

(గ్రళంన శానవచ్చుట లేడు తీలకు మవోళయేని 'నేరశాల 

వరిగణనమునుజట్ట కృ్తిశాయుగము (క్రీ వూ 8000 
1400 వరకు యున్నది ఆందు శై త్రిరియ సంహిశయు 

పోను వేదమున్సు (ొవ్మాణ (గ్రంథములును |కనుముగా 

“వెలసినవి ఈ యంళములను సనున్వయించి చూడగా, 

అథర్వ వేటము. శై క్రియ (బావ్మాణాదులకు నమూకాలి 
కముగ ఈ యుగమునందు నంహిళాశ్వము నొంగనని 

ఊపొంచదగీయున్నడి ఈ వేదము. నంటలి 19, 90 

శాందలు నూశ్రము ఇంకను అర్వాచీనముగ వరిగణించే 

ఐడుచున్నవి 
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11ఈ వేదమునకుగల అథర్వ వేదము ఆధథర్యాంగిరో 

వేదము భృగ్యంగిరోవేదయ్యి (బహ్మావేదము అను 

శాలుగు నామములలో మొదటి మూడు సంజ్ఞ లును 

ఆయా బుషులు (వవ _రృకులగుటను వ్రియ కడపటిది 

యాగిములందు ఈ వేదము డ్రహ్మా అను బుక్విక్కు 

పఠింవదగిన దగుటనుజట్టియు వచ్చీనవి ఆథర్వ వేదో 

తృ క్తినిగూర్ని గోవథ (శావ్మాణము, విష్ణు పురాణము 

మున్నగునఎ వచించు కథలయందలి ముఖ్యాశయమును 

బట్టి విచారించినతో, భృగు మవార్షియు నథర్వ మనా 

ర్హీయు అఖిన్నులనియు, అభ ర్వాంగిరో మవార్డులును వారి 

వంశీయులును [వధానులుగా ఈ వేద మావిర్భవించె 

ననియు కెలియనచ్చును అయినను అథర్వ మవార్షి యు 

అతని సంతతివారును దర్శించిన సూక్తము లిందు ఆధిక 

నంభ్యాకము లుండుటచే దీనికి అభర్వ్యవేద నును సంజ్ఞ 

లోకమున విశేమముగ (మర్ధి వొందినడి 

ఆథర్వచేరము ఇతర వేదములవలెవే సంహిత, 

డ్రావ్మాణము అను రెండు భాగములు కలిగియున్నది 

చరణ వ్యూనాము నుబట్టి అథర్వ వేదమునందు 12,800 

మంత్రములు (బుక్కులు) ఉన్నట్లు విదితమగుచున్నవము, 
ఇప్పుడు శానవచ్చు శానకనంహితననునరించి, దీనియందు 

1/9 సూళ్లములును చాచావు 618 మంశములును 

మాత్రము గలినని 'ఆలియుచున్నది 

ఇట్లు సంహీశాభాగముశాక అథర్వవేదమునకు 

అనులంధరూనమున విశేమముగ చాబ్బుయము కలదు 

అందులో (కాహ్మాణములు, ఉపనినత్తులు నూశ్రములు, 

సర్చవేదము, పిశాచవేదము, అనురవేదము, ఇతివోన 

వేదము, పుళాణ వేవము అను అయిదు ఉవవేదములును, 

అను[కమణికలును వ్యాకరణ జ్యోతిష (గ్రంథములును 

చేర్కొన దగినవి అభర్వనేదమున కొక్క గోవథ 

డ్రావ్మాణమే వాడుకలోనున్నది ముండక, మాండూ 

శ్యాదు లగు ఉపనివత్తులు 89 మాత్రమే కనఐిడును 

ఉపనక్ణాణార్యుడు ఆథర్వవేదకల్పములు అయిదు ఆగి 

వచించెనని (క్రీ విద్యారణ్య యతీం[దుడు తన భామ్యమున 

నుజాపారించెను పంచనటలిక, నళ్వాముకమణిక అను 

కండు అనుక్రమణికలు ఈ వేడమునకు గలవు వీటిలో 

శెండన అన్ముక్రమణికకు బృహదన్ముక్రమణిక అనునది 

a 

అథర్వ వదనం 

నామాంతరము అథర్వవేద వరిశిష్టములు 89 వరకును 

గరివు అథర్వవేదమునకు సంబంధించిన వ్యాకరణ 

(గ్రంథములలో "శానకీయ చకుర ధ్యాయిః" అను (గ్రంథ 

మొకటి శానవచ్చుచున్నది దీనికి అ4ర్వణ (పాళిశాఖ్య 

మని'పేరు అథర్వణ జ్యోతిష [గ్రంథ మొకటి కలరు 

అథర్వణ వేదళాఖలు శొమ్మి దనియు, శళ్చాఖా 

ద్రవర్షపులు తొమ్మిదిమంది అనియు చెవ్చ పాఠము 
సార్థకము తొమ్మిది శాఖలలో ముద్రిత అముదిత 

సంవాశావు న్హకరూపమున గనబడుచున్నవిీ శౌనక 

చైప్పలాదక శాఖలు రెండే ఈ శౌనక స్రెష్పలాదధక 

శాఖలు రెండింటియందలి ఛంధోేబద్ధములై న మంత్రము 

అకు ఉదాశ్తానుగాశ్రాది స్వర నియమము కలదు ఈ 

"ెండింటిలో శానక శాఖకే భామ్య మేర్చడినది "కౌ నక 
సంహితయందు 80 కాండములు కలిన అందు (పతి 

శాండము కొన్ని |ప్రపాక కములుగాను, (శి (ప్రపాళళము 

కొన్ని అనువాళములుగాను (పళ్యనువాళము కొన్ని 

నూ క్రములుగాను నిభజింపఖడినది 
బుగ్వేదమునలె ఈ వేదము శేనలము ఛందోను 

యము శాక గద్య వడ్యాత్మకముగా నున్నది 16, 16 

కాండములు ఐత శేయాది (శాహ్మణముల గడ్యమును 

పోలు గద్యముతో నిండియున్నవి 18 వ శాండమున 

గల కొన్ని గద్య నూ క్రములలో కొంకళోగము ఛందో 

నుయమైనది కూడ కలదు బు'గ్వేదమునందలి ఛందన్సులే 

కాక పురస్తా దృృహాన్నతి, ప్రప్తారవంక్తి, ల్నార్లతి గర్భ 
(డిన్టప్వు, విఠోడతి జగతి ముక్నగు నూతన ఛందన్సులు 
కూడ కానవచ్చును 

అథర్వ నంహీతయందు (వతిపాదించ బడిన విషయ 

ములు అనంతములు ఇందు కొన్ని నుంత్రములు జ్వరా 

దులు, (గ్రవోదులు, (వణములు, క త్రిపోట్లు మున్నగు 

వాటివలన చేర్చడిన కాధలను తొలగించ సమర్థము 

కైనవి కొన్ని మంశ్రములు ఆయేన్సు, వర్చేన్సు, 
యళన్సు మున్నగువాటి నథీనృద్ధి నొనర్నునర్ కోన్ని 

ముంతములు శ్రీ వురుషు లొండోరులను నళవరచు 

కొనుట కుద్దేశించే బడినవి కొన్ని కృపి కళ్శాభివృద్ధికి 

ఉపవశారకముతై యున్నవి వై చాహీికో నం ప్రాయము 

లను, గృవ్యా సంస్కారములను అంత్య్ సంస్కారము 



అథర్వ వేదము 

లను, పంచభూతములను, ఇం(దియ న్నిగహీ విధిని, 

జీవాళ్ళ పరమాత్మల స్వరూపమును వర్షించు నుం[క్రము 

లును కొన్ని కలవు బు గ్వేదమునందు వలెనే అగ్ని 

ఇంద్రుడు, ర్యావాకూములు, వనిత, వరుణుడు, 

ఉనన్సు మున్నగు చేనశలు ఈ 'వేదమునందును 

హోతములను ఐఇడసీయున్నారు వీరిని వేరువేరు చేవత 

లుగా పొగడుటయేశాక నర్వ (వ్రవంచమునకును వక 

కర్త ఉన్నశ్లెంశజడి ఆయ్యాదినుత త్రము. జకవ్పుడు 

మార్యరూసముగను, (18 మ కాండము) ఒకవ్పుడు శాల 

రూవముగన్ను (16, రల్కి కళ) ఒకప్పుడు |బ్రహ్మాణారి 

రూవముగను, ఇట్లు నేశ్వేరు రూవములతో స్తుతింపవిడి 

యున్నది నృష్టీయందలి స్వభోవసద్ధ మైన శోధలను 

వర్ణించు సూక్తములు కొన్ని ఇందు ఉన్నళ మైన కవీత్వ 

మ్మార్ట్తికి నిదర్శనములుగా నున్నవి ఇట్టి వాటిలో 

పృథ్వీ సూక్త మనునడి మిక్కిలి కొనియాడదగినది 

ఇందు సర్యాధారథభూళమైన పృథ్వి 68 బుప్కలు గల 

"పెద్ద సూక్రముచే స్తుశించజిడినది అఖిచారిక విద్యయే 

ఈ వేదము యొక్క లతుణను అందుకే నిందు 

శ|తువుల ఆయురారోగ్యాడులను హారించుటకును, వారిని 

చాళమొనర్భుటపను, విరోధిళృతములయిన [ప్రయోగ 

ములను త్రిన్సటకును, విలోధిక్ళతమైన అవశారమునకు 

(వ్రశీశారమొనర్చుటకును, నిధింపజిడిన మంత్రములు 

చెట్టలుకలవు మొత్తముమీద ఇందు నర్వ త స్వీయ'చేమా 

రోగ్యములను, విరోధిజనుల అనారోగ్య చాళవములను 

శాంతం చు చేయు (పొర్థనలే శానవగును 

నంగ్రహో కీచే _. అథర్వ వేదము, అనంత రశాళమున 

వెడలిన మంతళా్తుము, లై ద్యళా్ర్రము, జ్యోతిళ్శా 
(త్రము మున్నగువాటికి మార్గదర్శకము విశేషముగా 

నిది హిళమఖములయ్య న్వల్చముగా అరయుమ్మిళ నుఖము 

అయు బోధకముగా వెలనినదననచ్చును ఇందు జాభాటి 

వివిధ పొంఘీశాచారములు, ముఖ్యముగా (్రాన్మాణుల 

గేస్టళ, తై శక్యము, అనాటిజనులికు మంత్రము మున్నగు 

తాటిపై గళ గొప్ప విశ్వానము (ప్రత్యతమగుచున్నవి 

ఆనాటి గాజులు నన్ముగముగ అథశ్వవేద మంక్ర పథాన 

మును గుర్తించినపారై తమ అస్థానములందు ఆథర్వవేద 

పొరగులను గౌరవముతో ఫోషించుచు, అథర్వచేద 

మంత్రముల యొక్కయు కద్విదుల యొక్కయు సాయ 

మున విరోధినగ్గము యొక్క నాళనాదికమును సాధించు 

చుండిరని తెలియుచున్నది 

"వక్యశేణానుమిళ్యావా | 

యన్తూపొయో న బుధ్యకే 

వళం విదంతి వేదేన 

తస్మా ల్యేదన్య 'వేదకా ' 

అనుదానిని బట్టి (వ్రత్యకాది (ప్రమాణములనే కెలినీకొను 

టకు కళ్యరుగాని అర్థమును బోధించు అడరళాళి వేద 

మనబడుచున్నది తావనీయోసనిసత్తునందలి “యిగ్యజు 

స్పామాథశ్వాణ కృళ్వారోచేదాః' (వృవూ శా 1), 

ముండకోపనినత్తునందలి 'త|శ్రావశా బుగ్వేడో యజ 

"శ్వేద స్ఫామ వేదో ౬భర్వవేద। ,” ఇళ్యాది చాక్యములచే 

వేదము బుగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము, 

అథర్వ వేదము అను చానుముఠచే నాలుగు విధములుగ 

విళజింవబడుచున్నది ఇట్టి వేదములకు అపొరుేయత్వ 
మును పూర్వమీమాంసకులు నీద్దాంకీకరించిరి వీటి 

యందు పశింవబడుమంకముఖు బుక్కులు, సీ మములు, 

యజన్సులు అను ఖేదముచే మూడువీధములు 

పూర్వమీమాంపొళాన్హ్రమునందలి 

“తచ్చోద శేష మంాఖ్యా” (క్రై నూని | ఓ 

“కేపాన్ళక్ య శ్రార్థనశేన పొదవ్యవష్థా 

(తై నూ &1 8) 

కగీశిప్ణ్ర సొమాభఖ్యా (శై నూ 21 88) 

“షీ యఆశ్ళల!” (తై నూ 218) 

ఇశ్యాడి సూత్రములిచే ఫాదవిర్ధముళిగు మం|కములు 

లుజ్బుం[తములినియు, గోనయు క్తములగు నుం క్రములు 

పామమం|క్ర ములనియు, ఈ రెండింటీకం'ఖె లిన్నములగు 

మంత్రములు యజుర్మం[త్రములనియు ళ్ త్రర్వేద లత 

ములు శెవ్ఫబడీనవి (శ్రీ విద్యారణ్య యశీం[దులు 

పూర్వమీమాంసా 2 మినీయ న్యాయమనాళ అను [గ్రంథము 
నందు. 

“*యాక్టిశానాం నమొఖ్యానం అతణం దోవ.వర్ణిళం' 

(ఆ 21) ఆమ ళ్లోక పొదముశే లోకములో యాక్థివలు 

వమం|త్రములను బుబ్బుంతములనియు, వేటిని సాము 

మం[తము అనియు, వేటిని యజుర్భుంత్రవు అనియు 



వ్యేవహరించుచుండిరో అళ్లే వ్యవవారించినచో లక్షణము 
నిర్దస్టముగ నుండునని వా|క్రచ్చిరి 

బుజ్బుం[తములు బవుళ ముగనున్న వేద భాగమునకు 

బు గ్వేదనునియు, యజర్మంత్రి జాహుళ్యముగల వేం 

భాగమునకు యఎాశ్వేదమనియు, గానయుక్షమంక 

ఐవుళముగు వేదభాగమునకు సామవేదనునియు, నీవిధ 

ముగ త త్తన్నం త్ర బావుళ్యముచే మూడు వేదములకు 

నైనామము లేర్ప డెను 

యక ములయందు బోత్మ అధ్వర్యుడు, కిద్గాజ, 

(వవ్శా అనువారు నలుగురు ప్రథాన ముక్విక్కుబు 

కలగు వారిలో పోత చేయవలసిన కర్ణశాగము 

యు శ్వేదమం[త్రములచేతను, అధ్వర్యుడు చేయవలసిన 

క ర్మళాగము యజుర్శం త్రముల చేతను, ఉర్గాత శేయ 

వలసిన కర్శథాగము సామవేద మంత్రములచేతను, 

ివ్మాళ్ళత్య మంతయు ఆథర్వలేడ మంతముల చేతను 

నిర్వహింపఐడ న9యును [ప్రజాపతి పోనముయాగను జేయ 

నుద్యుక్తుడై వేదనులను గూర్చి "ఓవేద వురుషులారా | 
మీలో శవేదమును చదివినవానిలి యజ్ఞమునందలి 

నలుగురు (ప్రధానులియిన బుక్విక్కులలో ఏ బులి 

క్కుగ వరింపవలియుోనని అడిగెను అ |ప్రశ్నమునకు 
“ఘాలో బుగ్వేతవిదుని నోోతగను, యజ క్వేదనిదుని 

అధ్వర్యునిగను, సామ చేదవిడుని ఉద్గాశగను ఆథశ్వాంగిరో 
విదుని (వివ్శగను వరింపు'నుని వేదములు (థ్రేకాగతికి 

నిధులు చెప్పెను-- అని గోనళ (కావ్మాణము యొక్క 

పూర్వభాగమునందలి 

“అథవా |ప్రజాసతి ప్సోమేన యత్యమాణో శేనాను 

వాచ | కంనో హోశారం వృణీయాం 1 ౪ మధ్యర్యుం | 

క్ష ముచ్చాకారం। కం (వివ్మోణం 1 ఇ” త ఊచుః! ముగ్విద 

మేవ వోశారం వృణీవ్య। యజుర్విద మధ్యర్యుం। పాకు 

విద ముగ్గాకాగం | అథళ్యాంగిరోవిదం (బవ్మోణం | కథా 

హాఫ్య యజ్ఞ శృ్నతుఫ్పూ|కకి తిన్టలి'-._.అను ప్రశ్నోత్తర 

మునే నిదితముగుచున్నడి దీనిజే ఇభర్వవేదలిదున శే 

యజ మునందు బ్రవ్మాత్య మొనర్చు వధిభారము సిద్ధించు 

చున్నథి లిష్ణుపుళాణము, మత్స్యవురాణము, మార్కం 

శేయవుకాణము, మున్నగు వురాణములంధు ఫొరోహిత్య 

మునకు గూడ అథర్వవేధ లే త్తయే అర్హుడని లె్పబక్షివది 

అథర్వ వేదము 

ఎెరీశిగా యజ్ఞమునంరు. (బ్రహ్మగా నుండవలసిన 

వాడు అథర్వ వేరజ్ణడుగ నుండనలయునము నియమయి 

పుట్టిన శరువాత అశ ర్వ వేదమునకు ' [విన్నా వేదము” అను 

చానుమేర్చడెను “చళ్వారోచా ఇమేవేదా బుగ్వేరో 

యిజుర్వేద ప్సానువేదో (ఇహ్మవేదః” (గో బా,818 ) 

అను ప్రతి అథర్వవేదమును “| బవ్ఫా వేదో మనుటయందు 

(ప్రమాణఘమగుచున్నది ఈ వేదమునకు పాధారణముగ 

ఆథర్వవేదమని చేరు గలిగియన్నమ మొదట దీనికి 

అఆథర్యాంగిరసనును చామముంశెను 

పూర్వము |ప్రకావతి సృష్టికొరకు శపస్సు శేయు 

చుండగా అతని రోమకూవములలోనుండి చెమటవుసైను 

ఆ స్వేరోరకమునందు తన |ప్రతిలింబమును చూచుచున్న 

ఆ [ప్రకావక్షికి రేశన్సు చకింశెను అట్టి కేశస్సుశోగూడిన 

జలములు రెండు భాగము లయ్యెను ఒళభాగమునుండి 

భృగు నువే ర్షి వుసైను అతడు [వజాసతిని జూడగోరు 

చుండగా, అళాళవాణి "అథార్వా గనం తకాస్వే 

చావ నిచ్ళి(గో (వా 1-4--గలీకు ఉళ్చారకుడగు 

(గ్రజాపతిని ఈ ఉదళకములందే అభిముఖముగ అశ్వే 

షింవుము' అని సలికెను ఇట్టి అశరీరచాక్కు యొక్క 

ఆదియందు 'ఆశార్వాక్ 'అని యుండుటకే, ఈ థృగువునకు 

“అఢర్వా' అశు గెండవపేరుకూడ లఅభించేను ఇక 

ేతన్సుతోగూడిన 'రెండనభాగములో నున్న అలముచే 
ఆవృతు డగుటకే (అన్ఫకళ్వాత్ నగుణః) నరు? కట్ట 

ఛాళ్యుడ్లై తవప్పుచేయడొడగిన బ్రహ్మయొక్క నశ్వాంగ 

ముల నుండియు రనము (వ్రలించెను అట్టి ఆంగరనము 

నుండి అంగి గళ్ళబ్దవాచ్యు డగు నుపార్షి పుశైను ఇట్లు 

శవచే సృజింపబడిన అథర్య _ ఆంగిరో నువార్డుల కలి 

ముఖముగ (ప్రజాపతి తవన్సువేయగా అతనీ తవ। వా 

వముజే వళర్చుడు ద్వ్యర్చుడు మున్నగు మంక ద్రష్ట 

అగు మవార్డులు ఇరువదినుంది ఉత్పన్నులైైరి పిదస ఈ 

ఇరువరిమంది తకఘ్స చేయుచుండగా ఛారివలన నిన్ఫృత 

ములై |జన్యాచే చూడ బడిన మంతములయొక్కకంధుమే 
అథర్యాంగిరశ్ళష్ణవాచ్య మగు ఆథర్యచేద నుయ్యెను 

అనగా (బ్రహ్మా చూచుచుండగా ఘోర తపోనిషకోనున్న 
ఇరునదినుంది అభర్వాంగిరో మవార్డుకిముండీ వెలువడిన 
మంశ్రసంఘుమునకే అథ ర్యజేద మునియు,ఆథ క్యారగిరమ్స 
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అథర్వ వేదము 

లినియు ెండు చామములచే వ్యవహార మేర్చణిను 

ఇట్లు ఇరువదిమంది మహర్డుళవలన నిన్సృతమగుటశే 

ఆధర్వవేదము ఇరువది శాండలు కలదయ్యేను కావుననే 

ఈ వేదము సర్వ(శేస్టమయ్యెను-అని పాయణ భాష్య 

పీంశనలన విదితనుగుచున్నది మరియు, “న త్వ 

భూయిష్థం [బవస్బయద్భృగ్వంగిరస॥ యేంగిరనన్స రన॥। 

యేఒకళ్యాణ స్త శేషజం | యజ్భేనఖం తదన్ఫుతం । 

యదమృతం ల|ద్మవహ్మా" (గో(కా? 4) అనగో 

[దిహ్మాజ్ఞాలగు మవాద్దుల తఫోమహినునలన వారి వాద 

యములందు నంభూతనుయిక దగుటడే ఈ అథర్వ 

వేదము అన్ని చేదములకం'లు [శేస్థ్రమైనది దీనియందు 

ఆంగిరళ్థస్థవాచ్యముగు భాగము పాఠము అభర్వవాచ్య 

మగు ఇ గము '్లేనజము (ఛికిశ్సకము) వీడి భేషజమో 

ఆది అమృతము (అన్ఫృతశ్వ ప్రాపకము) వది 

అమృరమో అది “విహ్మా న్వరూవేము? అను నీ గోవథ 

(జావ్మాణము నందలి వాక్యములనలన అథర్వ వేదమునకు 

అథశ్వాంగిరన మను "చేరుగాక శృగ్వంగిరన నును పేరు 
కూడ నున్నట్లు జానవచ్చుచున్నది 

ఇట్టి ఆథర్వవేదమునకు అంగములుగ సర్చ వేదము, 

పిశాచవేదము, అసుర వేదము, ఇకివోనవేదము, వుళాణ 

వేదము అను నయిదు ఉనవేదములను (బన్మా సృజించి 

నట్లు “వంచవేచా న్నిరమిమీత సిర్చవేదం, పిశాచ 

చేదం అనురవేదం ఇకివోన వేదం పుళాణవేదం” అను 

గోవథ (కావ్మాణమునందకి (గో బ్రా 1 10) (కతి 

వాక్యము నుడువుచున్నది 

అభర్వవేదమునకు పూర్వము వైవ్సలాద, శై, 
మోడ్క శౌనకీయ, జాజల, జలద, (డన్నావర, జేవదర్శ, 

చారణవై ద్య....అను తొమ్మిదిశాఖ లున్నట్లు చరణ 

వ్యూవోది |గ్రంథములనలన తెలియుచున్నది. వీటిలో 

శాసకీయాకి నాలుగు కాఖలలోగల అనువాకములక్క 

సూ క్షములక్కు బుగొదులకు, గోవథ |వ్రాహ్మణానుసార 

ముగ అయిడు స్మూత్రముకిచే వినియో? ము శెన్న బడినది 

ఈ విషయమునే ఉవవర్షాదార్యులినారు కల్ప సూ|శాథి 

కరణములో నిట్లు వెన్నియుండిరి 

నతత కలో వై శాన సృతీయ సృంహిశా విధిః। 
కుర్య జంగిరనః కల్పి శాంతి శల్నన్తు వంచను॥ 

పంపి శామం(తములన్ని టికీని సంపూర్ణముగ శాంతిక, 

బీ స్ట క ర్శలందు వినీయాగము చెవ్పబడుటచే “సంహికళా 

విధి అను పదమునకు శశిక సూ కము అని అర్థము 

ఇదియే గృవ్యాసూతము దీని నవష్టంభముగా చేని కొనియే 

ఇతర నూత్రమురిన్నియు నుండుటచే ఈ బ్యూశ్రము 

డ్రభానమైనది 
ఆథర్వచేదమున | వతిపొదితములయిన విషయములలో 

మీద "పేర్కొనబడిన న్యూత్రముఠిలో కౌశిక బూూశము 
నందు, గ్రామ, నగర, దుర్గ, శాష్ట్రది లాభనంపావకము 

అయిన కర్మలును వ్యుక, వకు, ధన్మ ధాన్య, (వజ, 
en కరి తురగ రథ ఆందోళిశాది నర్వవంపత్తులను 

పొందుటకు సాధనములయిన కర్శలును జను లై కమత్య 
మును నంపొదించుకొనుటకు ఉపకళరించు కర్భలును, vu 

నంబంధనుగు కర్ళలును, శాంతిక, సౌష్టిళ కర్భలును, గో 

నమ్మద్ధి వృవభనమృద్ధి = సంపాదకముఖైన కర్శలుబు, 

వృషోత్సర్ణనాది కర్మలును "పేర్కొనబడినవి 
వై.శానన న్యూతమునందు చేద్యతయ విహితములగు 

దర్శపూర్లమా చేష్టి వళ్ళకి యజ్ఞములు, చయనములు, 

స్మ తయాగనులు మున్నగు సను ప్ప (క్రతువులందు (డా, 

(్రావ్మాణాచృంన్, ఆగ్నీధుడు, హోత అను నలుగురు 

బుక్విక్కులచే వతింసదగిన క స్ర్రనుంత్రములును, 
(కశ్రములన యజ్ఞములో ఆరాధింపబడు కేనశలను 

స్తుతించు నుం|త్రములు) (ప్రవచింసబడినవి అందుచే ఈ 

(శౌశన్మూశ్రమునందలి మంతములు కేవలము యజ్ఞాదుల 

యందే ఉపయోగవడును 

నత్మకళల్పిమునందు _. మొదట, కృత్తిశానత[ల 

పూజా భోమాదికము, పిదప అమృ కాగ్యశథయాంతను 

లగు ముప్పది మువోళాంకులు, ఆనంగరసు భ్రయాడ్లుల 

కును రోగగ్భహీతులకును, [ఇన్మావర్భన కాములకును, 

(వలా పశ్వన్న నంవ(తృళ్ళతులను శాంఉీంచుచారి!ీని 

సర్వశామావా నీకై సాధనములయిన కాంతులు చెప్పబడి 

నవి అంగిరసకల్పములో అభిదార (వియోగ) సంబంధ 

మగు అనగా శశ్రువభార్థ, మై ఉపయోగించు కర్శలు 

మస్మూత్ర'మేవినరెంవ విడీనవి శంతికల్పమునందు వై నాయక 

శాంతి మొదలుకొని అదిళ్యాది నవగ్రబా శాంళ్యాదీకో 

ములు చెన్పలడివవి మరియు ఆశర్వ వేద పరిళిష్టములలో 
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కొన్నింటిలో రాజ(వథమాళి'షేకము, పురోహితకర్శలు 

మవోశాజులు [వత్యపాము చేయదగిన సవర్ణ 'భేను-తిల 

భూదాచాదులు కోటినోమము, లతసోమము, అయుత 

హోమము (గహాయుద్ధము కాహుబార కేతుచారములు, 

రటాకోపతిస్థ, పొళువతనతము మున్నగు ననేక నిమయ 

ములు (వతిపాదింవబడినవి 

అభర్వవేదగతములగు కొన్ని విషయములు ఉదా 

(1) వర్హాగనునమునకును శప్పలరచుటకును గల 

నంబంధము (ఆ వే 4వ కాం ఓ15) 

లోకమునందు బోదుగు కప్పలు నీటియందుండి అరచు 

నవుడు “జోరురుకప్పలరచుచున్నవి శావున వర్షము 

కురియోన'వెడి చాడుకవీ అథర్వవేరము మూలను 

“ఖణ్వభాంఇశై వు భా 8 ఇ మ 'ధ్యేతదురో.- 

(అ వే క్క శాం! 15) అను శ్రుతియందలి “ఖగ్యాఖా, 

ఖైముఖా, తదురి' అను మూడువదములు మండూకము 

లలో నోకజాళికి చెందిన అడకన్చలకు నానుములు 

ఆ నానుములికే వాటిని నంభోధించి, “ఓ మండూళ విశే 

నములొశా! మీ భోవముచేళ వర్ష మును కలుగ కేయుడు 

వృష్టిచ్వారమున పోషించు నో మండూళములాళా ! మీ 

ఘోవముచేత వృష్టకి అభిముఖములగు మరుద్గణముల 

యొక్క మనస్సును స్వాధీనముచేసికొనుడు * అను నర్భ 

మును ఈ శ్రుతి బోధించుచున్నది. డీనిణేత ముండూక 

ఘోవము వృష్టీకి కారణమని శెలియుచున్నది ఇట్టి 

శ్రుతినిద్ధమైన "పెక్కు, విషయములు లోశాశారమున 

గన్సడుచున్నవి 

(2) ఆను మార్యముదయ శాం" (అ వే 1ళాం 

8.1) అను నుం్మతములేత ఉదకము నఖీమల కించి 'యెట 

గోవు యొక్క రోమములళో మి[శ్రితముళగు నాజల 

మును (శాగినచో వృాడ్రోగము తగ్గునని చెప్పజడినది 
సళాజయమును కోరినవాడిట్లు పశింపవలయును 

(వ కాండము 18 వ సూక్తము అనువాదము ) 

(0) |వ్రజోవతికి కూశులైన నథయు (విదుషుల వమా 

అము) నమితియు (సంగ్రామీణనభ) వేళనునన్క లై. వన్ను 

రతంచుదురుగాత చాకు శావవచ్చినవా జెలి నా కను 

కూలుడగుగాళ.- ఓ తం్యడులాళా ! నథలో నేను చారు 

వఛనములను నలికెదను 

అథర్వ వేదము 

(1)ఓనళా' నీరు నరిష్టా (ఆ౭ంఘనీయ) యని 

ఎరుగుును ఈ సభలోని సశానదుంందరును వొ౬ 

చేకీళవింకురుగాక 

(11) ఇందలినభానదుల యొక్భ వర్భస్సును, విజ్ఞానమును 

శేను శీపికొనుచున్నాను ఈ సభ్రయందలి యందరిలోను 

ఇంగా! నన్ను భాగ్యవంతుని (జయశీబని) జేయును 

(౫) ఓ నభానరులారా! మీమనస్సు ఇతర్మత అస కమై 

యున్నను ఇచ్చటచ్చట ఇద్ధమైయున్నను నా వైపునకు 

(క్రిచ్ఫెదను ఆది వాయందు రమించుగాత 

(ఫ్ర ళ్య్రునేనకు. మోహమును కలిగించుటకు. 

(8 శాం--1 వ సూక్తము అనునాదము) 
(1) విద్వాంనుడైన అగ్నీ మా కకువులమీదికి ఎత్తి 

పోవునుగాక , ఎక్కువ హింనకుడయిన శశువును శాల్బు 

గాక వర్వక్ణడైన అగ్ని మా భత్రువులను శేతులులేని 

చారీగ చేయునుగాక 

(1) ఓ మఘనకా ! వృత్రవాంతకా | 

అగ్నీ | ళత్రు వేనలను మీరు శాల్బుడు 

పొపపరివోరార్థమై ప్రాయశ్చిత్తము (6 నళాం 

118 వ సాక్షము) 
(9 'జేవత లీపాపమును |కిత (చేవశా విశేషము) మీడ 

కడిగిరి |తిత అపొపనును మానవునిమీర పొరవై చికడుగు 

కొనెను శావున నన్ను (గ్రాహీ (పొన చేనత) ఆశించెను 

మంత్రములతో కేవంలు ఛానిని పోగొట్టుడురు గాత 

(1) ఓ పానమా! కిరణములందు (పవేళింపుము 

ధూమములోనికి పొమ్ము మేధుమునందు చొరలడుము 

మంచులో చేరుము నదులమీది నురుగులో కలిసిపొమ్ము 

ఓ పూనా! (ఘూణవాత్య శేనినవాని దోషము పోగొట్టుము 

(1) (తిశచే అవన్ఫష్టమైన మానవుని పొవము 

వంణెండుచోట్ల "ెట్టబడినడి కావున నిన్ను గానీ 

పట్టుకొన్న యెడల ఈ చేనతలు మంత్రములతో చానిని 

పోగొట్టుదురుగొళ 

(6) భర్త అభించుటకు '్రీ పరింపదగిన మంత్రము 

(8 న శాండము 60న నూక్షము) 

(9 ఈ కన్యళకు పత్రినిగోరి, ఈ [ఇవ్టాచారికి భార్యమ 

కోరి అర్యమ (ఆదీక్యుడు) విహిత నవుడై పురోశాగము 

నకు వచ్చుచున్నాడు 

ఇందా | 



అథర్వ వేదము 

(1) అర్యమ 1 ఈ పడుచు ఇరర (స్త్రీల వివానోత్స 
నములకు పోయి లినీవినది ఇక తప్పక ఇతర (స్త్రీలు 

ఈమె వినాహోశ్సవమునకు పోయెదరు 

(11) ఛాత ఈ భూమిని ఆళాళమును, నూర్యుని 

ధరించెను (న్య్వవ్వష్థానములయందు లిలివెను) ఛోళ 

ఈ కన్యకకు ఆమె కోరిన వరువి ఇచ్చుగాక 

గ) భార్య లభించుటకు మంత్రము (8 వ కాండము, 

88 వ మూక్షము) ఇచ్చటికి వచ్చువాని వచ్చినవావీ 

వచ్చుచున్న ని “వేరు నృరించెదను ఇంద్రుని, వృత 

ఘ్నుని, ఇానవుని శత|క్రకువును, యాచించెదను 

భార్యను కోటచున్న నాకు ఓ యిం|ద్రుణా! కచీవతీ! 

నీ యొక్క హిళణ్మాయమును, ధనమిచ్చునదియు నగు నీ 

అంకుళముచే శాకు భార్యనిమ్ము 

(8) శారుచున్న రకము చాపుటకు..-(అనువాదము) 

(9 వ్రవహించుచున్నవియు, రక్తృమునకు నివాన 
టూతముఠగునవియు నగు ఈ రక్తవాళములు జోడబుట్టిన 

చాం(డుకేని ఇెళ్లెండ్రనలె వాశవర్చసలై అగిపోపుగాక 

(0 ఓ అఢోశాగవర్తిలిమైన రక్తవాళనూ! ఆగిపో, 
ఊర్థ్వనాళమా 1 ఆగిపో, అన్నిటికంచె చిన్నవాళమా 

ఆగిపో అన్నిటికంటె "ెడ్డనాళనూ ! ఆగిపో 

(1) నూరు ధమనులలో చేయి సిరఖలో ఈ నడుము 

నున్నవి ఆగిపోయినవి మిగిలిన వాళము అన్నియు నాగి 

పోయినవి 

ఇళ్ల జ్యరము, వరుసజ్య్ఞరము, పసరికలు, అజీర్ణము, 

అలోదరము, కుష్టు, గాయములు, (క్రిములు వడుట, వకు 
రోగములు విమ్మప్రయోగరు మున్నగుచాటిని నివారించు 

టట ఫశింపదగిన "పెక్కు మంత్రము లిందు కలవు 

(శేస్టోహి వేద స్తవసోథిాలోబ్రవ్మాజ్ఞానాంవృదయే 
సంబథూవ (గో (బ్రా 16) అనురీతి గోవథ (కాకా 

అమున ఈ వేగముయొళ్కు నుహిమ వర్ణిత మైనరి 

“యన్యళాళ్టో అనవదే అభల్యా శాంతిపారగః । 

నివసత్యని తవాష్ట్రం నడకే నిరుషద్రనం। 

తస్మావాళా విశేషేణ అశ్రర్వాణం జికేంద్రియం ! 

చాన నమ్మాన నళ్కా 4 నిత్యం నమభిపోషయేక్” 

వ రాజుయుక్క జననదనుందు సంపూర్ణముగా ఇంకి 

విధుల నెరిగిన ఆశ్రర్మచేద వండికుడు నివవించువో, ఆ 

శాష్ట్రము తోగచారి[ద్యములు మున్నగు నువ(ద్రవములు 

లేకుండ వృద్ధినొందును. జందుచేత "రాజు విశేష యత్న 

ముశే యోగ్యుడగు నథర్వవేద పండితుని వురోహితునిగ 

చేసికొని యాకనిని చాన నమ్మానములిచే ఒంతుముని 

శేయనలయునని అళర్వవేద సరిళిష్టమున చెప్పబడినది 

నీకిశా స్రమునందలి 

“తయ్యాంచ దండనీక్యాంచ 

కుళలస్సా్యా శ్పురోనాల | 

అథర్వ విహితం కర్మ 

కుర్యా చ్భాంకికపౌస్టీకం” 

ఆను ట్లోకము వలన రాజునొద్దనున్న వురోపొతుడు వేర 

(త్రయమందును, ధండనీకియందును కుళలుడై యిండి, 

శాజ్యమున సం|గామాదుల (ప్రస క్రి కలిగినప్పుడు, కతు 

వరాళవమును స్వ ప్రభువు యొక్కవిజయారులును ఘటిజ్లు 

నిమిత్తమై, Tod పౌష్టిక కర్మల వాచరించి రాజ్య 

రతణ మొనర్పవలయునని వచింపవిడీనది శ్రీ వి ద్యారణ్య 

యతీందులు తన పూర్వాశ్రమమున విజయనగర చక 
వర్తులిళోడో ఆ ను ధర్మోవబేష్టగను (ప్రవ ర్తిల్లుచు 
చాలుగు వేదములకును రాజనీతి ననుసరించి ఛామ్యరచన 

చేసియున్నారు 
ఉగకళా 

అధికార వరానృ త్తి - అధికార విభజనము 

(ప్రభుత్వము ప్రజలసొఖ్యనుకొరకు అనేక శార్య 

ములను నెరవేర్శవలని యున్నడి వీటిని నిధ్వహించు 
నవుడు వివిధములైన అధిశారములను ఆది చలాయిం 

చును వృక్రమముగా పాగుటకు, ఇవి సాభారణముగ 

ిండు నిధములుగ విభజించబడును మొదటిది యధిళార 

ములను, చాటివలన నెర వేరు శార్యములయొక్క 

న్వభావమునుబట్టి (వ్రభుత్వనుందలి వివిధ అంగముల 

మధ్యను వికజించుట , రెండవది, ఆధి కారములను, ఆవి 

వర్తించు (ప్రదేశ ము (Merntory) ను ఇట్టి జాతీయ 

(8020), శాస్త్రీయ (Provincial), gas (00080) 

(ప్రథుత్వముల నడును విథజించుట మొదటిచానీని అధి 

శారవశాన్న క్రి (Separation of 20౪%) అనియు, '3ండన 

చానీవి అధికార విధజనము (0111101 of Powers) 

అనియు అందురు అయికే ఈరెంటియందును జరుగునది 



అధిశారవిభజనమే గాన, వాటిని అధి కారవీభజనము పేర 

వర్జింపవచ్చును 

ప్రాముఖ్యము రాజ శ్రిపరిపాలనలో అధికార నిభజనము 

అశిపాముఖ్యముకలది అది స్మక్రమముగ నున్నచో 

పరిపాలన నుష్టు (001020 గా సాగును, |వజలకు శ్వేచ్చ 

(1b) లభించును లేనిచో ఈ వరమ [వయోజవములకు 

భంగము కల్లును శావున వెన సూలించిన రెండు ఆధి 

శార విథజన పద్ధతులను సరిగా భోధచేవీకొని అవలం 

లించుట అవళ్యక ము 

అధికార వం వృత్తి లేక విభజనము (3608111108 of 

Powers) అము (ప్రభుత్వమునకు గల ఆధిశారములు 

ముఖ్యముగ మూడు రకములు అవి శాననసీర్మాణము 
(Law making), శాక్యనిర్వహణము (Law enforcing), 

వ్యాయనిర్ణయ ము (Law interpreting) వీటిలో ఒక్కొక 

చానిని ఒకోక [ప్రభుత్వ అంగము (లేక శాఖ లేక 

భాగము) విర్వహించును అనగా కొనన నిర్మాణమును 

శానననథయు. (818110), శార్యనిర్వవణమును 
శార్యనిర్వాహక వర్గమును (35602670) , న్యాయ నిర్ణ 
యమును న్యాయసష్థానమును (టజబ్లూ నిర్వ 

హించును ఇట్లు మూడు రకములైన ఆధిశారఘులును 

మూడు (పకుశ్వకాగముల మధ్య విథజింవవిడి, వాటిలే 

(వ క్యేకముగ నిర్వహింవజడు పద్ధతిని అధిళారభిభజనము 

అందురు 

పుట్టు పూర్వో త్రరముబు అరిస్టాటిలు మొరలు వేట 

వరకు "విక్కుమంది రాజనీతిళా(స్త్రుజ్ణలు అధికార విభ 

జనముయొక్క న్వరూస న్వభానములను వివిధరీతుల 

తీర్చిదిద్దిరి వీరిలో 18 వ శశాబ్టమున (ఫ్రొన్సుడేళము 

నందున్న మాం'జెన్కూ్యూ (ప్రముఖుడు 

మాం 'పెన్ట్యూ సిద్ధాంతము అధి? ర విభజనము విశేన 

వ్యా ప్తిలోనికి వచ్చినది మాం'ున్కూ్యూ పండితునివలన 

గాన, ఆకని సీ: మును కొంళనరకు ఇచట విదా 

రింతము శాసవనిర్శాణము, శార్యనిర్వవాణము, న్యాయ 

నిర్ణయము అను మూడు రళములై న ఆధికారములును 

మూడు |ప్రక్యేక ప్రభుత్వ భాగములమధ్య వృష్ట్రముగ 
విళజింనవిడి, ఆయాళాగములచే వ్రశ్యశముగను, 

న్వకంతముగను, న్విరహింట అడనలెను అపుడే 

ఆధికౌర వరాన్నత్తి = అధికార విభజనను 

(ప్రజలకు న్వేళ్ళ ఎద్ధీంచును ఇవ ఆశని సిద్ధా ంతనండలి 

సాశాంళము 

మాంపెన్కూ్య ఎద్భాంతమందలి లోకములు కన 

సిన్ధాంశమునకు నిదర్శనముగ కూం'ెన్క్యూ ఇంగ్లండు 

నందలి పొలనావిధానమును చేర్కొనెను అయికే, 

ఇంగ్లండునందు ఆకనికాలమునగాని తరువాతగాని, అత 

డనుకొవిన అధిశారవిథజనములేదు పార్లమెంటరీ వీధా 

నము (parlamontary 54199) నందు, శాననవథయు, 

శార్యనిర్వావాళ వర్గమునకు చెందిన మం తినర్గమును 

విడిగానుండక కలింమెలిని యుండును ఆ మునఘుఇందువలన 

శ్వేచ్భా జీవనమునకు థంగము కలుగదు వె రెండు 

శాఖలును |ప్రక్యేక ముగనుండునట్లు వర్చాటుచేయబడిన 

అధ్యతవిధానము (2౧81000121 52). వందుగూడ 
విభజనమునకు తోడుగ కొంత సమన్వయము (00 041- 
8t10n) ను సొటింవళ శవృలేదు ఇక శార్యనిర్యనాణ, 

న్యాయనిర్వపాణ శాఖిలమధ్యగూడ విశనము మ్యాతమే 

గాక కొంగ వరస్పర పంణంధముండుంయే (గేనుష్కర 

మని ఆమెరికా, ఇంగ్లండు, 'చేశముంలోని బ్యాయ 

నిర్వవాణ విధానములు వ్యక్తము చేయును 

ఇంతకు అేలినలేనునగా స్వేచ్చ, మాంజెమ్మా్య 

నిర్ణయించివట్టి కథికారవిభజనము మీద మాక్రమే ఆధార 

వడియుండదు, ఆధిశారవిథజనమునకు తోడుగ వమన్వ 

యము గూడ కొంకవరకు స్వేచ్చకు దోనారముగ 

నుండును అధికారవిభజనము గతకాలపు నిరంకుళ|వ్రథు 

శ్వము (Despotis Government) నందలి సరెస్టీకులకు 
నరిపడునంతగా నేటి (ప్రజాన్రకుక్వము (Democratic 

Government) నందలి స్థితిగతులికు వర్తించదు 

మాంపెస్కూ్య్య సద్ధాంతమందలి గుణముల పె 

విమర్శనము, మాం'ున్క్య్యూ పండికుడు అధికారవిభ 

జనము పూర్తిగా నుండవలెననియు, అ యధిళారములను 

చలాయించు కకత్వశాఖణ పూర్తిగా (వశ్యేకముగ 

నుండవశెననియు, వాటిమధ్య ననాశాళము ఉండగూడ 

దనీయు, చిర్హ్ణయించెనను ఊఈనావై  అభఛారపడియున్నది 

జకడు ఆశే అధిప్రోాయసడెనా లేదా అనునది వివాద 

(గ _న్లమైనది కొందరు వండితులు అకడు (వభుత్వశాఖల 

మధ్య వూ ర్తి విభతవమును కోరలేదనియు, కొంతవరకు 
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అధికొరో పరావృత్తి = అధికార విభజనను 

మో్రమే కోశెననియు వాదింతుకు ఇట్లు పరిమిత 

విళజనమును మాత్రమే మూచించునదిగా (గ్రహించిన 

యడల మాంశిమ్మా్యా నీద్ధాంశము ఆశరణయోగ్య 

మును, అభిలవణీయనును. అగును దానివలన (ప్రభు 

శ్య్వోర్యోగులు తమ విధులను శ క్రిసామర్థర్థములతో 

ఇరవేర్చుచు, తమ ఆధి శారములను బాధ్య శానహీతముగ 

చలాయిం మటయు (వజలు తను న్యాయ సమ్మత మైన 

హక్కులను నిఠాటంకముగ అనుళవించుటయు 

నంభవించును 

నేటి రాజ్యములందున్న అధికొరవిభజనము వైన 

నూచించిన “రిమిక మైన అధిశారవిభజనము (ప్రయోజన 

శారిగనుక నే ఆట్టే పద్ధతీ 'ేటి రాజ్యములందు తరతమ 

శేదములతో అనుసరింపవిడుచున్నది అనగా = శాసనవళ్గ, 

శార్యనిర్యావాక వర్గము, న్యాయస్థాన నులు వ్రశ్యళ 

ప్రభుత్వ వంస్థముగ నుండును అవిసాభారణముగ 

ట్రై శ్యేళముగ  వనిచేఎనను, అవనరనుగు నంతవరకు 

అన్యోన్యముగ గూడ మెలగును అిళ్కొళ్ళు కాఖ 

శన [ప్రధాన శార్యముళోళాటు ఇళర కార్యము 

లను గూడ కొంకనరకు ఫెర బేర్చును శానననథ ప్రథాన 

ముగ కానన నిర్మాణము వొనర్చుచు, శార్యనీర్వానాక 

వర్గము చేయు పనులపై నమీత, ఆడాయవ్యయముల, వె 

అజమాయిషీ కొన్ని విషయములందు న్యాయ నిర్ణ 

యము చేయును కార్య నిర్వాహక వర్గము తన ముఖ్య 

వీధియగు శార్య నిర్వహణ ముతోజాటు శావనలిర్మాణ 

శార్యమును నరిరిద్దుచు న్యాయమూ రులను నియమిం 

చుచు నుండును ఇక చ్యాయష్ట్థానము లందలి వ్యాయ 

మూర్తులు న్యాయనిర్ణయ సందర్భమున న్యాయశట్టము 

కనై వ్యాఖ్యానించి ఛ్యాయళాన్త్రమును. శీర్చిదిడ్డు 

దురు కాంననభ కార్య లిర్వారాకవర్గముల అధిశారో 
వశిమికిని నిర్ణయించును ఇట్లు (వభుళ్వంఅధి కారయుల 

మధ్యను, వాటిని నిర్వహించు (వ్రథక్వళాఖలి మధ్యను, 

కల విభజనము పూర్తిగళాక సరమికముగవే యున్నది 

ఆయిశే, కాసనవక్ల, శార్యవిర్వావాళ వళ్గముల మధ్యగల 

విళజనము పొర్ల మెంటరీవద్ధకి నమనరించు ఇంగ్లండు, 

ఫ్రొన్సు మొదలైన కేళములంధు తక్కునగను, (వెసి 

జెంటు పద్ధతి నవలంలించు అమెరికా సంయు కృఠాష్ట్రము 

లందు ఎక్కువగను ఉంకును స్వతంత్ర ఇారళబే/ము 

చాలవరకు ఇంగ్లీషువి ధానమునే ఆవలంబించినది 

అధికౌర విభజనము (Divison of Powers) ఇప్పుడు 

ఆధిళారే విళజననునువేర ఆధికారులు శాజ్యము 

నందలి వివిధ (ప్రదేశముల (Areas) మధ్యను విళజింవ 
బడుట గర్జింనబడును ఇది భౌగోళికము (Terntoral) గ 

చేయలశు విళజనము దీనిని అధికార విశేంద్రీకరణము 

(Deentralsation of Power) ఆనవచ్చును 

వివిధభాగమురి మధ్య విభజినము (వచేశమునమనరించి 

(ప్రభుత్వపు అధికారములను విభజించు పద్ధతిని పామా 

న్యముగను, భ్థూలముగను ఇట్టు సూచించవచ్చును 

ద్రథుత్వము చెర'చేర్చు విధుల (00611008) లో కొన్ని 

శాజ్యమున కంతకును సమానముగా గ్రాముఖ్యము 

కలవి ఉదా విదేశ వ్యవనోరములు, దేగరతణము, 

రవాణా సౌకర్యములు మొదలై నవి వీటికి నంవింధిం 

చిన అధికారములు దేశమున కంతకును (ప్రొతినిధ్యము 

వహించు కాఠీయో లేళ శేం(ద్ర (ప్రభుత్వరునకు అస్పగింవ 

ఇడును కొన్ని వ్యవనోరములు శేళనుందఠి వివిధ 

శాగముఅందు లేక |పాంతములందు ఒశేవిధముగ గాక 

చేర్వేరుగ నిర్వహింవబిడనలసి యుండును ఉదా వ్యవ 

సాయము, విద్య, వైద్యము, మొదలైనవి వీటికి 

సంబంధించిన అధి కారములు రాష్ట్ర పకుత్వములకు ఒసగ 

బడును ఈ పకుత్వ భాగములను రాష్ట్రములనియు, 

శాజ్యములనియు, ఇంకా ఇతర చీర్లతోను పిలుకురు 

మరికొన్ని పనులు లేళమున కంతకునుగాక రాష్ట్ర) ముల 

కునుగాక, అంతకన్న చిన్నవైన పట్టణములకో, వళ్లెలకో 

సంబంధించినవి ఉడా మంచినీటినరఫరా, మురుగునీ!) 

పౌరుదల, (పాథమిళ పొళళాలలు, (ప్రజారోగ్య సౌకర్య 

ములు మొదలగునవి వీటిని వర చేర్చుటకు తగిన అధిశార 

ములు స్థానిళనంస్థల కొవగబడును ఇట్లు పొలనాధథి 

శారములు జాతీయ, రాష్ట్రీయ, స్థానిక (పభుత్వముల 

మధ్య వ్ర క్యేకింపబడును చైమూడు |ప్రకుశ్వ ఫాగములకు 

నడుము మరికొన్ని విభాగములు గూడ నుండవచ్చును 

ఉడా మన దేళమండున్న జిల్లాలు 

వైళధిశార విక్టజనము భిన్న రాజ్యములందు థీన్న 

రీశుల నుండును వీటినిగురించి లివిధవ్రథుత్వ ద్యనస్థల 



సందర్భమున వివులముగ 'ెలినీకొనవచ్చును కావున 
అవి ఇచట సూత్మముగ నూచింవబడును 

జాక్రీయ, శాష్ట్రీయ (ప్రకుత్వముల నడుమనుండు అధి 
కార విభజనము ఫెడరల్ (66001) వ్యవస్థయందు 

ఒళరకముగము, యూనిటరీ (౮౫840) విఛానమందు 

మరోక విధముగను ఉండును "ఫెడరల్ రాజ్యములందు 

ఆధిశారవిభజనము చాల నిష్కర్షగ నుండును అనగా 

అది లిఖత రూపమున నున్నట్టిడియు, నులథముగ మార 

వట్టిదియునై యున్న రాజ్యాంగ చట్టములో పొందు 

వరచబడియుండును ఈ విఠజననునకు భంగము కలుగ 

కుండ కాపాడుటకును, చానికి సంజంధించిన విచాడ 

ములను వరిన్కరించుటకును, స్వతంత్రమైన, ఉన్నత 

మైన వ్యాయస్థానము స్థానింనవిడును విభజన ఫధిళముగ 

శాష్ట్ర వ్రథుత్వములకు శాష్ట్రీయ వ్యవవోరములను నెర 

చేర్చుకొనుటలో,సొఛారణముగ స్వాతంత్యముఉండును 

ఇట్టే విఠజనము కొన్ని శారతన్యుములతో అమెరికా, 

అస్ట్రేలియా, ఇడా ఇండియా మొదలైన రాజ్యము 

లలో శావనగును ఇక యూనిటరీ విధానము ననునరించు 

ఇంగ్లండు, [ఫ్రాన్సు మొదలగు దేశములలో ఆధిశారవిథ 
జనము ఇంత కట్టుదిట్టముగనుండదు |ప్రాంతములందున్న 

పొలశావంస్థలకుగాని, |ప్రథుత్వములకుగాని తమ వ్యవ 

వోరములను సరిన్కరించుకొనుటలో సిద్ధాంతరృష్ట్యా 

ఆంత శ్వేచ్చయుండదు (ప్రాంతీయపొలనము ఛ్యాయ 

ర్ళ్యా శేంద(వకుశ్వవు అదుపు ఆజ్ఞలకు లో వై ఉండును 

ఇపుడు శాష్ట్రీయ, స్థానిక వ్రకుశ్వశాగముల మధ్య 

నుండు ఆధిశారవిభజనమును గమనింతము ఇది 

శాజ్యాంగచట్టమునందుగాళ , పాధారణ వ్యాయ చట్టము 

లందు రూపొందింవబడును ప్టాని* వంస్థలు ఇిడరల్ 

శాజ్యములందు కాష్ట్ర (ప్రభుత్వపు ఆజనూయిపీ!ని, 

యూనిటరీ రాజ్యములందు శేంద్ర (గ్రకుశ్వపు అజమా 

యిపీకిని లోబడియుండును స్థానిళపాలనను నెడల వై 

(ప్రభుత్వము చలాయించు అధిశారముయొక్క పరి 

మితియు, స్థానిక సంస్థలనుళవించు స్వేచ్చయొక్క వరి 

మితియు వివిధ శాజ్యములందు వివిధముగ నుండును 

ఇంగ్లండు, ఫ్రొన్చు బేళములు "రెండును యూనిటరీ విధా 

నము ననలంబించియున్నను, ఇంగ్లండునందు (ఫ్రాన్సులో 
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అధికొరో వర్గము 

కన్న యెక్కువగ స్థానికపాలనమునందు శ్వేచ్ళగలదు 

యశార్థముగ చూచినచో ఇంగ్లండు నందలి స్థానికన్యవరి 

పౌలనము "ఫెడరల్ వ్యవస్థ గల్లియున్న అ మెరి శా 

వంయు రాష్ట్రములలో నున్నడానితో సరితూగ గలదు 

రతీణ అమెరికాయందలి కొన్ని "ఫెడరల్ శాజ్యములలో 

శాననగు స్థావిక వ్వవరిపాలనము ఇతర ఫెడరల్ శాజ్యము 

ఆలో నున్న డానికన్న న్వల్చము ఇక న్వతం|త్ర భారత 

చేళవు పాలనా విధానమునందు అధి శార విశేందీక రణము 

ఒక (ప్రధానమైన అత్యముగను, లతణముగను గూడ 

నున్నది శేటి [గ్రామవంచాయికీలు ఇంగుకు నిదర్శనము 

ఉవవనంహారము అధికారము వివిధ (వ్రభుశ్వగాఖల 

నడుము విభజింపబడుటయు, వివిధ (ప్రదేశ | పభుక్వముల 

మధ్య _ విశేంద్రీకరింం ఐడుటయ, [ప్రయోజన 

కరమనునది నిర్వివాచాంళము ఆందునలన (వ్వ 

మునకు వటుత్వము (6లం00) ను, (ప్రజలకు స్వేచ్చ 
(శిజు యు లభించును అయితే చై విషయములందు 

అధికార ఏిళజనము సరిమికముగ నున్నప్పుజే, ఈ 

వ్రయోజననులు చేహరును, వివరీతముగ నున్నప్పుడు 

చేళూరవు అనగా అధికార విఠజనము అత్యధికమైనచో 

అరాజకత్వము (4121049) ను అత్యల్నమైనచో నిరం 

కుళత్వము (గిగా) ను ఏర్పడును 'అకినర్వత 
వర్జయేత్ అను ఆర్యోక్తి అధికార విగజవమునకు గూడ 

వర్తించును తగువరిమితిని తెలిసికొని చానిని అవలం 

వింపదగును అధిళార విభజనను నుకరిపొలనమునకు 

సాధనము మాత్రమే అని (గ్రహించి, డానిని దేశాల 

పాత్రముల కనువుగ సంవ్కరించి అనువరించుట గేమో 

చాయళము 

ఓవమూ 

అధికార వర్గము (Boresucrawy) మానవులకు 

గల వాంఛలలో శాంతి పౌథాగ్యములు ముఖ్యమైనవి 

నీటిని సమకూర్చుటకు వర్చడినడి రాజ్యము (51109) ఇది 
శాల క్రమమున విస్తరించినడి అనగా డీనియందలి సభ్యుల 

నంఖ్య వెరుగుటయు, ఇది ఆక్రమించిన ప్రదేళము విస్త 

రించుటయు, ఎచుర్కొ_న వలసీన సమన్యలు, వర్చాటు 

చేయవలసిన సౌళర్యములు ఎక్కు వగుటయే, అందువలన 

కార్యలిర్వవాణకారము వృద్ధియగుటయు జరిగినవి ఇట్టి 



అధికార వర్గము 

శార్యనిర్వవాణమును న(శ్రమముగను, నమర్థముగను, 

సంశ్ళ ప్తికరముగము సాగించుటకు వ్రశ్యేకమైన శీ 

సామర్థ్యములుగల ఉద్యోగి బృందము, అననర మైనది 

ఇదే క్రమముగ ఆధిశారవర్గముగ రూపొండినది 

అర్థము అధికారవర్గము అనగా (ప్రభుత్వోద్యోగుల 

సీబ్బంది ఇది సాధారణమైన అర్థము అయికే ఈ సద 

మునకు నిగూఢ మైనట్టియు, నించార్ద్య మైనట్టియు ఆర్థము 

గూడ గఇరు ఉద్యోగులందు తమకు పొలనమును నిర్వ 

హించుటలోగల క క్రియ క్తులనుబట్టియు, తచ్చారమున 

అనుభవించు అధికార గెరవములను ఇట్టేయు, అతి 

శయము |ప్రబలినడి అంకేగాక స్వార్థపరశ్వము, సంకు 

చితదృష్టీ, ఆలసత, అవిసీకి మొడలగు అనలతణములు 

గూడ వీర్పడినవి ఇవి ఉర్యోగులకు సంభవించిన విపరీత 

గ్థీతిని మూచించును శఈ స్థితిని నర్జించుటకుగాను 

Bureavcrs0y అను వరమును వాడుట మొదలిడిరి ఇది 

అధిశారనళ్లము అను పదమునకుగల భోలార్థము దీనిని 

ఇట్టి ఆ వర్గము విసరీక మనస్తశ్వముతో వర్తించు ఉద్యో 

గుల ముశాయని గ్రహింవవేచ్చును శేటి రొజ్యములలోని 

ఉద్యోగి బృందమును సీవిలు నక్వీను (01౮1 89౧109) 

అంరురు దీనిక వైదుర్గుణములు వర్చడినచో ఇది ఆశ్రమ 

మైన స్థితికి దిగిన అధిళారచర్గము (821080009) గ 

ఇాలింనబడును 

పట్టుపూర్యోత్తరనులు అయికే అధికార వర్గము 

రాజ్యమునంచేగాళ, విస్తారమైన ఆర్థిక, మత, నంధుము 

అందును (అనగా ఉళృళ్తి “కేంద్రములు, వర్తకుల 

యొక్కయు, (శామిషలయొక్కయు, సంభుములు, 

శేచాలయములు, వళములు, మతపీశనులు మొదలగు 

వాటియందును) వళ్పడియుండును అయినను ఆడి 

రాజ్యమునంరు ఎక్కునగ (వ్రవలినది ళశావ్సన రాజ్య 

పాళనమునందు అధికార వర్గమునకుగలి పొశకు ఇచట 

(ప్రాముఖ్యమీయవిడినది 

సాఛారణముగ అధి కారనర్గపు (వ్రభానము. లివిధ 

రాళ్ళముళందు. క్రత్యతముగ. శాక వ్రళ్ళన్నముగ 
నుండును అనగా ఆనర్గము శాజ్యాధి నేతలయిన (ప్రభువుల 

క్రిందగాని, వకావాయటల మరుగునగాని, చాగి 

యుండును యూరపు ఖండమందలి ఫ్రొన్సుడేళము దనికి 

వుట్టిలిల్లుగ సరిగణింవబడును (ఫ్రాన్సు, వ్రష్యాబేళములను 
17, 18 శళాబ్టులలో పాలించిన నిరంకుక |వభువులు 

తమ పాలనను సోన్టవముగ సాగుటశ్లై వ్రశ్యేక అధి 

శారులను నీయమించిరి వీరు అధిశారవర్గముగ వరిణ 

మించీరి 18న ళకాల్లిః పూర్వము ఇంగ్లండునందు 

ఇది యేక్కువగ కానరాదు తదుపరి అచటగూడ 'వ్యావీం 

చినది యూరపు శాజ్యములందు ప్రభుపాలనము అంక 

రించి (వజాపొలినము అవకరించిన తరుబాతగూడ అధి 

శారవర్గము. స్థీరముగణే ఉన్నది అది నేటికిని నిలిచి 

యున్నశి 

నునదేశములో నయికము వేనుకటి కాలమునగూడ 

కొద్దిగనో గొవ్పగనో ఇదియుండినళ్లు తెలియును (బ్రిటిషు 

వారు పాలించిన కాలమున మనదేళ మున గ్రచృన్నముగనే 

గాక చాలవరపు (వత్యతముగనే ఉద్యోగులు (ముఖ్య 

ముగశేర౮ 5 ఉద్యోగులు) వరిపాలనమును సోగించిక 

అప్పటి ఆధిళారవర్గనము ఇారతజాతిని బంధించిన ఇనుప 

బోను (1001 f'2mం) అని వర్మింవలిడినది అంతకువూర్వము 
గూడ ఆధికారులు కొన్నిననుయములందు "అధికార 

రోగవూరికు"'లై వ ర్తించుచున్నట్లు వెనుకటి చావ్మయ 

మునందు నిరర్శనములుగలవు 

అధికోర నర్గమునలన (ప్రయోజనములు డజధిశార 

వర్గము వివిధ దేశ కాలములందున్నట్లు ఇదివరకు సూచింప 

బడినది ఇవుడు చానివలన 'జెనుక'చేకూరినట్టియు, *౫ేడు 

నెర వేరుచున్నట్టియు వ్రయోజనములను గమనింకము 

17, 18 ళళాబ్ధులతో ్రొన్సు మొదలగు యూరపు 

శేశములలో అధికారతీర్గము [వకుపాలనమును పటిష్ట 

మొనర్చి, ప్రజానీశమునకు శాంతిసొభాగ్యములను 

చేకూర్చినది ఆయా దేశములు [క్రమముగ జాలీయైక్య 

మును అర్థిశాభివృద్ధిని పొందగలిగినని కరువాతి శాల 

మున సకళ్చిమరాజ్యములందు (ప్రబలిన |ప్రజా| ప్రభుత్వపు 

(Democratlo State) (శ్రేయోశాజఖ్య (Welfare State) 

వ్యవస్థలందు గూడ ఆధిళారవర్గము నిర్వహించినసాత్ర 

శాన్ని విధముల (ప్రశంసాపా(క్రమైనదే (ప్రజా శేయన్సు 

కొరకై శాంతిభద్రతల నిచ్నుటయేగాక ఆనేక రకము 

లైన సొకర్యములను (ప్రకుక్వము [వజలకు సమకూర్చు 

వలసి వచ్చినది ఈ సౌకర్యములు వ్యనసాయము వాణి 
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'జ్యము విద్య, వై ద్యము, వినోదము, చైతిక-ఆధ్యాత్నీక 

వికాసము మొదలగువాటికి సంబంధించినవి ఈ కార్య 

ములను అభివృద్ధి చేస వీటిని సామాన్య (ప్రజలకు గూడ 

అందచేపీ వారి జీవితమును సొఖ్యవ్రదము శేయవలన 

యున్నది మనజేశోమున అమలు జరుగుతున్న పంచవర్ష 

[ప్రణాళికలు ఇందు"కేర్పడిన చే ఇటువంటి వథకములను 

మాచించుటకును, వాటిని (ప్రజావ్రతినిధులతో గూడి 

యున్న (పథుత్వము అ మోడించిన తర్వాళ అమలు జరుపు 

టకును నమర్ధులగు ఉద్యోగులు సవోయ పడుదురు 

(వ్రకుక్వ కార్యాలయములందు పనిచేయు ఉద్యోగులతో 

పొటు, ఇంజనీర్లు, డాక్టర్లు ఉపాధ్యాయులు, (వచా 

రకులు, మొదలగు నిపుణుల తోడ్చాటులేనిడే ప్రజాహిత 

శార్యములు సరిగ ఇెరవేరవు ఇది ఇకర దేళములందు 

వలెనే మనదేళముతందు గూడ ఇపుడు గుర్తింనబడు 

చున్నది ఉద్యోగులందరు తనుతమ ౪ క్రిర స్తల నన్నిటిని 

వినియోగించి (ప్రళ్లుత్వ వథకములు [ప్రజాశేమనును 

"వెంపొందించునట్లు పొటువడుదురు అందుకై తనుకుగల 

(వ్రశ్యేకమైన పరిజ్ఞానమును, పొలనానుళవమును వినియో 

గింతురు. శార్యలీతును, శార్యదతళను (ప్రదర్శింతురు 

(వ్రథుశ్వమునకును, (వ్రజానీళమునకును, మధ్యన ర్తులుగ 
నుండి ఒకరి సనోయ సానుళూతులను మరొకరికి అంద 

జేయుదురు 

ఆధికొరవర్గమునలన నష్టములు అధిళారవర్గపు పరిస్థితి 

విపరీతమైనపుడు చానివలన కొన్ని నష్టములు వీర్పడును 

అందుగమనింపదగినవి ఈ క్రింద "పేర్కొ-చబడినని 

ఉద్యోగులు తనుకు లిఖించిన ప్రశ్యేశమైన అధికార 

శక్తులను పురస్కరించుకొనీ అనాంథానముతో విర్రవీగు 

దురు (ప్రజలు నుంచి, చెడ్డలు తెలియని మూఢులనియు, 

తమచే పాలింవనిడుటకు మా(్రమే అర్హులనియు చారు 

ఛావింతురు అందునలన సామాన్య జసలను సోదర 

పొరులుగ గాక, కను సేనకులవ లెగాని, ఆ|శితులన లెగావి 

చూతురు. [ప్రఉఅయెడ (వేమనుగాని దయాచాతీణ్య 

ములను గాని కనబరచరు ఆందునలన (ప్రజల అభినూన 

మును పొంద చేరరు కట్టు (ప్రజలకును, అధిశారులకును 

మధ్య నుండదగిన సానుళూశి నహాళారములకు ఐదులుగ 

చైమనన్యము, వై రుధ్యము (వజలును ఇది (ప్రజా 

అధీకొర్ వర్గము 

(ప్రభుత్వమునకు గొడ్డలిచెట్టు |పథుఎల నిరంకుళత్వము 

పోయిన తర్వాత వెలసిన ఆధి కారవర్గ విజృంభణమును 

ఇంగ్లండు చేళ ము న “నూకన నిరంకుళక్వ' మగిరి 

పామాన్య (వ్రజయెడ కనబరచు అలత్యశానము [కమ 

ముగ శమనుకు పైనుండి వరిపోలనా చకమును |క్రిన్సు 

(వ్రజావశివిధులవట్ల గూడ అధికారులు చూపుట ళర్దు 

చివరకు ఆవర్గములోని ైైతరగతులచాద |క్రిందితరగతుల 

వారినిగూడ వీడిం వెమశాడరు ఇట్టే విపరీఠస్థితిలో మాన 

వత్వము నశించి మాళ్స్యన్యాయ ము [వబలును 

పరిపాలనానుభనమును సంపొదించుకొనిన ఉద్యో 

గులకు స్వాతిళయముతోపాటు స్వార్థవరత్వముగూడ 

వర్చడును వరిపాలనములో (ప్రజా కేసుముకన్న కను 

వర్గము యొక్క, లాళమునట ఎక్కునప్రాధాన్యమును 

ఉనగజాకురు తమవదవులన్సు ఆధి కారములను ఆధాయ 

ములను నిలవ జెట్టుకొనుటవను, వృద్ధిచేసి గొనుటపను 

అవినీతి మార్గములనుగూడ ఆనలంబింప యత్నింకురు 

అంచగొండిళనము సమ్మె పన్నాహములు ఇందుకు 

సంబంధించినవి 

పంకుచితదృష్టి వీరి దుర్గుంములలో మరోకటి (ప్రకుత్వ 

శార్యశలావములిను నెర చేర్చుటలో శమకుతోచిన ఫ్లేగాని 

ఇతరులు మాచించినట్లు వర్తించుట వీరికి గిట్టదు నిష్పం 

యోజనకరముగా కనబడినను (ప్రొశపర్ధతులవే అవలం 

కింతురుగాని, (కొత్తవద్ధతులను అనువరించ యత్నింపరు 

ఇందువలన వీరియందు సృజవాళుకళ క్రి నన్న గిల్లుకు 

'చేశశాల పా(త్రముల కమవుగ మారుట వీరికమించిన 

వని సామాన్య పరిస్థితులందు సరిగ వనిచేయగలరుగాని 

అసాధారణ పరిస్థికులందు (అనగా యుద్ధములు, కరన్ఫలు, 

శాటకములు ఛెలకేగినపుడు) ఈ ఆధికారులు అనమర్థు 

అగుదురు 

సామాన్య సమయములందు. వైళము వీరు కార్యా 
చరణ నందర్భమునచేయు శాలయావన సహింవరానిది 

ఒకరోజులో పూర్తి చేయదగు వనికి పదిరోజులు కీసికగొనుట 

వీరి అలవాటు ఇంరుమూళలముగ శాగిశములమీద జరుగు 

(క్రియాళలావములు "పెరుగును కావుననే ఉర్యోగుల 

శార్యాశరణ విధానమును దస్త్రాల "వెరుగుదల 

యనియు, ఆళాపొళమువఠె అంతులేకుండా పెరుగు 

[71 



అధీకోరో వర్గము 

ఎజ్జదారపు విధాన (Red Tepsm) మనియు, హేళన 

చేయుదురు 

మొశ్త్రముమీడ ఇటువంటి వద్ధతులవలన శాలయావన, 

వ్యయ| ప్రయాసలు, అనంళ్ళ, స్త్, అలజడి పెరుగును 

కర్తవ్యము అధిశారనర్గేము నలన కొన్నీ (ప్రయో 

అనములును, కొన్ని అనర్థములును కలవని కలిసిగౌంటిమి 

ఆయికే ఆ వర్గము విషయమున అవళలంవింవదగు విధాన 

మేది! అనర్థములను జూచి అంత మొందించనిచో 

(శేయాళాజ్యష్థర్థనము నుంథము గాదు (బ్రయోజన 

ములను గాంచి “దానినీ విశ్చలవిడిగ వదలినచో [ప్రణా 

స్యామ్యము నన్నగిల్లును కావున చానిని అడ్రుపునందుంచ 

దగును గాని అంకమొందింవశాదు, సంస్కరింపదగును 

గాని నంవారింబేదగదు ఆవుడు చానివలన (ప్రయోజనము 

అను పొండి, (వ్రమారముఆకుండి తప్పీంచుకొన వచ్చును 

సంన్మ-రించు'ఖుట్లు ? ఉద్యోగులను నియమించునపుడు 

చాలి పామర్థ్యము కీలము, పరిగిణీంవబడవ లెను గాని, 

ఇతర విషయములు ( ఉదాహారణకు బాలి, మక, కుల 

శేరనులు) పొటింవబిడ రాడు వ్యాయబుద్ధితో నియమింప 

నలెనుగావి ఆ|క్రితవశపాకముగాని, బంధువట పొతము 

గాని వనికరాదు నియమీంచు అధికారము కాజు 

కీయ ముశాలికుగాక చట్టలద్థముగ వర్తించు “వల్లిక 

సర్విస్ కమిషన్ల * క అవ్పగింవజడతలెను ఉద్యోగుల 

నియామళము నూ(త్రముగాళ, బారి (వ మోవన్లు, సెలవు 

సొళర్యములు, (క్రమశతణము మొదలైనవి గూడ వె 

శమకన్ల వర్య వేచణము ్రిందనుండవ లెను మొ క్షములీడ 

ఉద్యోగులు అనుభవించు సొకర్యములకును, వారుళేయు 

శేీవళును, వీలయినంతనరకు సొమ్యుముండుట నుందిది 
సంత్ళ పీక రముగ వ్యవహరించు అధికారులకు ఉచిత 

మైన ప్రోశ్సాళామును, ఆవినీతివరులకు తగినశీడను 

ఇచ్చుచుండవ లెను 

అధికారులు, శాసననళలు, మం తీవర్గములు మొద 

లగు ప్రకుక్వాంగములఆండుండి పరెపాలినా విధానములను 

నిర్ణయించు ప్రజాప్రతినిధుల యొడల తగిన నినయవి'థేయ 

తలతో నర్గిం+చుట అవసరము (ప్రకావ్రశినిధులకు సరి 

యగు నలవోలనిచ్చి, వారి లిగ్ణయములను న|క్రమయిగ 

అములుజరువ యత్నింవనలెను 
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సామాన్య |ప్రజలనట్ల ఆధిశారులు స్నేవా సానుళూతు 

లతో మెలగుట ఆనశ్యళము కాము (ప్రజల శేవకులమని 

గుర్తింనవలెను [ప్రజలను పీడించువారుగ మారగూడదు 

అధికారులు కక్షితోవాటు పొజన్యమును గూడ (పద 

ధృంచుట యుక్తము 
గ్రకొనాయకులకోను, |వ్రజలతోను, నన్నిహితమై 

నట్టియు నక్రమమైనట్టియు నంజంధము అధి శారుల 

కండుటకుగాను ముఖ్యముగ అవసర మైనది విశేం ద్రీకృత 

వరిషాలనోము (Decentralsed 8601862000) అనుభ 

ఇెలిపినట్లు, “కేంద్రీకృత పాలనము {Centralised 

admwntraton) అధిణారన గ్గ నిజృంభణమునకు 

దోవాడమిచ్చును, ని*ేం|డ్రీకృత పొలనము ఆ జాడ్యము 

వకు విరుగుడుగ పనిచేయును 

ఇంతేగాక నేటి పరిస్థితులలో అధిశారులు కాక్యా 

చరణమునందు మాత్రమేగాక కొంతవరకు కారన 

బిర్మాణమునందును, న్యాయనీర్ణయము నందును గూడ 

పాల్గొనుట జరుగుచున్నది ఇట్టిళోక్యమును పౌధ్యమై 

నంళవరకు సరిమితము చేయుట (వ్రజాస్వేచ్ళకు (శయ 

న్యరము ముఖ్యముగ కార్యనిర్వాహక వర్గమునకు 

జెందిన ఉద్యోగులు జేయ వ్యాయనిర్ణయ ఇార్యములను 

సందర్శ మునుబట్టి న్యాయస్థానములందలి న్యాయాధి 

శారులు వరిశీలించుచుండుట 'శమకరము 

అన్నిటికన్నను మిన్న మైనది మాననిళ మైన మార్చు 
అనగా అధిశారులిందు సోదరమానవుల యెడ (పేను, 

(వ్రజాచేవయం దనుర క్షి, నరోప శారబిద్ధి, స్వార్థత్యాగము 

మొదలగు నద్గుణములు “పింపొందవలెను ఆధిశారులు 

శమ అధికారమును దుగ్వినీయోగము చేయక, సద్వి 

నియోగము చేయుటకై దృఢ సంకల్ఫిముగల్లి, యఖా 

శక్రిగ పొటువడనలెను ఇట్టి [వ్రయశ్నమునందు. [ప్రజా 
వాయపలును, (వజలును గూడ వారికి అనుహూల పరి 

ఫ్రతివి కల్పించి తోడ్పడనలయును 

సొరాంళము అధిశారవర్గ వమన్య శాజకీయ, 

పొంఘీక్క నై తిక, రంగములకు నంబ౦ధించినడి అధికార 

వర్గము తమ ఆగ్ని నంటి శక్తిని అదుపునందుంచుకొనినచో, 

అది (వయోజనకరముగను, ఆదువునందు లేకున్నచో, 

(వమాదకరముగను సరిణమించును ఇానిని నమముగ 



నువయోగించుకొని నతృలితములను పొందుటకుగాను 

ప్రకానముబాయమునకు శెలివికేటలు అవసరము ఇక 

అధికారులు గూడ తము మానవత్వమును, పొరనత్వమును 

మళచిపోక, తను వర్గము మొత్తము నంధుములో ఒళ 

భాగము మా(క్రమే యైయున్నదనియు, వర్గ్మశేయన్ను, 

నంఘ(శ్రేయస్సు మీద ఆధారవడి యున్నదనియు, శెంటి 

సంఘర్ష ము సంభవించినప్పుడు నర్గ'జేమమును సంధు 

ఉనుమునశై వినియోగింసనళెననియు, [గహించి 

వర్తింపవలెను ఇందుకు అధిశారులకు మనోన్నిగ్రవాము, 

వై.కీళబలరు అనళ్యకము శాలక్రమమున వర్గరహిత 

సమాజము. (012811588 20060) వర్పడు పరిస్థితి వచ్చి 

నపుడు, ఇకర వర్గములతోపొటు ఆధిశార నర్గముహాడ 

చానీయందు లీనము కాగలదు, 
ఓసమూ 

ఆనంతపురముజిల్లా అనంకపురను జిల్లా అంధ్ర 

(ద్రదేశములోని ఒక జిల్లా ఈ జిల్లా ఉత్తరఅజాంళ రేఖ 
1340 నుండి 1515 

వరకును, కూర్పు తులా లేఖ 

76 50 నుండీ 78° 30 వర 

జను విన్లరించి యున్నది 

ఈ జిల్లా దీర్చచతురాశార 

మున (01ంnక్రై నుండును 

నిడివి ప్రాంతము ఉత్తరము 

మండి దతిణమునకు పాకు 

చుండును కల్యాణదుర్గము, 

మడకసీరా శాలూశాలమధ్య 

వడమటినుండి మైసూరురాస్ర 

భాగముచొచ్చుకొనిఉండును 

ఈ జిల్లాకుఉ కరమున బళ్ళారి | శ 

కోర్నూ లుళిల్లాలును, శూర్చునకడషజిల్లాయునుద ఉణమున 

చిత్తూరు కీల్గాయును, మైనూరు కాష్ట్రమును పడమట 

మైనూరు. శాష్ట్రమును, బళ్ళారి జిల్గాయును, ఎల్లలు 

గానున్నలి ముడకనిరాశాలూశాలోని కనజనవాళ్ళి, సరజ 

మ్మనవాళ్ళీ, కోటగారలవాళ్ళి అను [గ్రామములును, 

హిందూవూరు శాబూళాలోలి చంటికుంటపల్లి అమ్యగ్రామ 

మును మైనూడు కాష్ట్రేముతో 1950 లో చేర్చజడినవి 
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ఆనంకన్పరముకిళ్లా 

ఈ జిల్లా అంశేలు ఈ [కిండివిథముగా నున్నవి జిల్లా 

మొత్తము వి ప్లీర్ణము 6706చ మై, (గామములు. 

868, పురములు 14, జనభా 18,61,556 

పురుషులు 7,01,242, త్రీ 6,60,814, (గాము 

చాములు 11,89,998 వురశామలు కీ,కీ1,558, 

జనసాంద్రత, నీ08 

ఈ జిల్లాలో తొమ్మిది శాలూశాలుగలపు వినరనుఖు 

ఈ [్రందివిధముగా నున్నవి 
1 అనంతపురం కాలూకొ ని ప్టీర్ణమ్సు, 986 దమై 

(గాముములు, 114, పురములు, 9, టహాభళా!847 00, 

పురుషులు 854569, త్రీ 79844, (గ్రామవానులు 

182751, వురవానులు $1968 

9 గుత్తి తాలూకా నిస్తీర్ణము 696 చ మై, 

(గ్రానుములు 187, పురములు 4, జనాశా 814361, 

వుకుషులు 109840, తు 105511, (గాకు 

వానలు 144088, వురవానులు 69918 

$, కాడిహక్రి కాలూకో 

విస్తీర్ణము 861 చ మై, గ్రాకు 

ములు, పురములు 8, 

జనాభా 182784, పురుషులు 
87,8, త్తు 64706, 

(గామబానులు 106431, 

పురవానులు 17168 

4 కల్యా జదుర్లము 

జొలూకొ విస్తీర్ణము 881 

చ మై (గ్రామములు 74, 
పురము 1, జనాళా 

118894, వృరుములు 

కూర 60181, డ్రీణు 67018, 

(గామచానులు 110491, పురచానులు 8188 

6 ధర్మవరము కాలూకా విస్తీర్ణము 186 చ మై, 

(గ్రామములు 5, పురము 1, ఆనాళ్లా 114818, 

పురుషులు $90220, (స్త్రీలు 56688, (గ్రానుశానులు 

100109, పుళచానులు 14708 

8 పెవగొండ శాబాకా విస్తీళ్లము 698 చ మై, 

(గ్రామములు 99, రురములు 8, జనాభా 1288849, 



అనంకప్పరముజీల్లా 

పురుషులు 68487, తు 59882, (గ్రామవాములు 

105248 , వురవాసులు 18104 

7 కదిరి తాలూకా విస్తీర్ణము 1167 చమై, 

(గానుములు, 140 వురము 1 జనాభా 219 112, 

పురుషులు, 118115, తు 106997 (గామ 

ఇానులు 198758, వురవాసులు 80854 

శ ముడకపీర తాలూకో విస్తీర్ణము 417 చ మై, 

(గామములు కళ, వురము 1, ఆనాశా 1202089, 

పురుషులు 81766, స్రీలు 68448, (గ్రామచామలు 

118641, పురచాసులు 6568 

9 హీందూప్పురము కాలూకో విస్తీర్ణము 480 

చమై, (గొనుములు 76, పురము 1, జనాభా 

168882, పురుషులు 19461, త్రీ 78865, 

గ్రానువానులు 1288894, పురవామలు 24488, 

భాషలు మాట్లాడు (ప్రజల సంఖ్య (1) శెలగు, 

10,78,780 (2) కన్నడము 1,88 660 

(8) హిందూస్తాని 1,04,580 (4) లంబాడి 19,804 

(5) తమిళము 11,004 (0 మరాశ 7,868 

(7) హిండీ 4910 (6) తులుథాష 8,184 

(9)ఎరుకలభాన. 8,818 (10)మలయాళము 2071 

(11) ఇతరభానలు కరక మొక్రము 18,61,556 

ఈిల్లాలో వై వర్గికముగా మూడువిశాగములున్నవని 
శేష్చవచ్చును అబియేననగా 1 లిన్శృతముగా నల్లి 

శేగడిభూయులుగల ఉత్తరమందలి గుత్ళి శాడివ(త్రి 

శాబాశాలు 2 మధ్యనున్న కల్యాణడుర్గేము, ధర్మ 

వరము, చెనుగొండ, శదిరీ కాలూళాలు ఇవి ఇల 

శూన్యములు శెట్టులేని విశేష వి స్తీర్ణముగల నిస్ఫా 
రప ఎజ్జమట్టి శేలలు $8 మడకనిర, హిందువురను 

అలూళాలలోనీ ఎత్షేవ నమవ్రదేశము. ఇది మైనూరు 

పీకళూమితో భలియుచు, జిల్లాలోని ఇతర కాలూోశాల 
కంచ ఎక్కువ ఎత్తు కలిగియున్నది కల్లా వక్చిమ భాగ 
మందున్న గుత్తి, కల్యాణదుర్గరు అను కాలూళాల 

భాగములు వళ్ళిమరిశగా చాలియుండును గు క్తి, కాడి 
వీ శాలాళాలి ఉత్తర థాగములు దకతిణముఖముగా 

శాలి వెన్నానదిలోనికి జారుచు ఇక జీళ్ళాలో ేసుంచిన 

శాగము దడిణమునుండి ఉత్తరమునకు వంగుచుండును 

పిళాలమైచానములు రాశిగుట్టల మూలకముగా గట్టులు 

గను, పంక్తులుగను, గుంపులుగను చీలియుండును 

వర్వకముణ ముచ్చుకోట గుట్టలు 85 మైళ్ళ నిడివి 

కలని కొన్నిచోట్ల 7 మైళ్ళవరకు వెడల్పుకలిగియున్నవీ 

ఇవి గు శ్తివట్టణపు 4 శ్రరమునుండీ కాడీవక్రి శాలూళా 

చివర దతిణపుమూలవరకు వ్యాపిం దియున్నవి ఇవి కాడి 

పతి వకముటికొన నానుకొలి, గుత్తి, అనంతపురము 

ళాలూళాలలోని తూర్పు సరిహద్దులను అనునరించిపోవు 

చుండును వీటిని శారివకి శాబాకా నైర్భకి మూల 

యందు చిశావతీ నది చీళ్ళును 

గు శ్రిళాలూ కా నళ్చిమమునుండి ఇంకొక గుట్టలవరున 

బయలుదేరును. కది గు శ్తితాలూళా మధ్యమండి 60 

మైళ్ళ్గవరకు దతీణముగా పాగి అనంతపురము, ధర్మ 

వరము కొలూశాలలోనికి పోవును ఈ గుట్టలనరునను 

చాగనమ్యుద్రపు గుట్టళందురు ఈ గుట్టలనరునలో ఎన్నో 

విరుగుడులు కలవు ఇది దటిణమునకు పోవుకొలది ఎత్తు 

వరిణామము శగ్గుచుండును, 

నల్లవ్పకొండ గుట్టలవరున ధర్మవరములో [ప్రారంభ 

మయి మైసూరుళాష్ట్రములోనికి పోపును ఇది 8,008 
అశుగుల ఎత్తుకలడి 

మడకన్నా కాలూకాలో నుడకనీరా గుట్టలు ఆ 

శాలూళాను దతణ, ఉత్తర భాగములుగా విడదీయును 

దళ్ళను భూళాగమునట వీలతణనుయిన విడి విడి 

గుట్టలు, శిలల గుంపులు కలవు ఉదా గు శ్రీశాలము, 

శల్యాణడుగ్గము చుట్టునున్న గుంపులును ఇనంతపురము 

ఇాలూళాలో సింగనమాలయు 'పేర్కొనదగినవి కాడివత్రి 

ఇజబాశా కూర్చుఖాగమున కర్నూలుకు సంబంధించిన 

ఎక్జమల గుట్టల నరునయొక్కం _నిమ్నభాగములు 

కలవు 

హీందూపురము, మడకనీరా అను కొాలూళాలలో 

వువ్కలముగ తృణ శాన సమృద్ధికలదు ఇక “సిం చినకిల్లా 

ఛాగమంతయు ఊసర కత్రము కొన్ని కోపులలోను 

లోయలలోను వ్యవసాయము వెదజల్లిలడి యుండును 

నదులు ఈ జిల్లాలో "వెళ్నానది ముఖ్యమైనది ఇది 

మైనూరురాష్ట్ర)ముళోని నందిదుర్గ మునకు బాయన్యమున 

చెన్న కవ గుట్టలలో (ప్రభవించి, హీండూపురము దకీణ 

tu 



భోగాంతమున ఈ జిల్లాలో |వ్రవేశించి, హిందూవురము, 

'ఇెనుగొండ, ధర్మవరము అను కావుల వడచుటి భాగముల 

ననుసరించి ఉత్తరముగా (ప్రవహించును తరువాత ఇది 

అనంతపురము ఆాలూకా వడమటి నరివాద్దున (ప్రవబాం 

చుచు, తూర్పునకు మరలి, గుత్తి, అనంకవురముల మధ్య 

నుండి (త్రోనచేవిళొని, శాడిన|శ్రి శాలూశాగుండ పోవును 

తరువాత ఇది కడప, నెల్లూరు జిల్లాలగుండ పోయి 

చివరకు బంగాళాభాతములో పడును వీందూవురము 

శాలూశాలోని ఊటుకూరు దగ్గర ఉపనదియగు 

జయనుంగళి దీనితో కలియును 

ఈ జిల్లాలో “పేర్కొనదగిన నురోళ నది చిశ్రానకి 

"పెన్నానదినలెనే ఇది మైనూరురాష్ట్రములోని నంది 

దుర్గమునకు ఉత్తరమున నున్న వారివాశేళ్వర గుట్టలో 

జనించును ఇడి హీందూపురము కాలూకా తూర్పు 

(ప్రాంతమున ఆవంకవురము జిల్లాలో (వవేశించును 

హిందూపురను శాలూశాగుండ ఉత్తరముగా (ప్రవ 

హించి, ఇది “పెనుకొండ శాలూశాలోని బుక్కపట్టి 

ణము వెరువులో వడును అచ్చటినుండి మిగులు పరీ 

వాన ముగా (81౯111) బయలుదేరి ధర్మవరము 

చాలూళాగుండ ఉత్తరముగా (ప్రనహింది, ధర్మువరము 

చెరువులో వడును తిరిగి మిగులు వరీచావాముగా 

అచ్చటినుండి బయలుదేరును శరువాత అడి ధర్మవరము 

శాలూళాగుండ శారీని శాలూ కాదఉ అవుమూలగుండ 

ఈశాన్యముగాపోయి ఈ జిల్లానువదిలి కడప జిల్లాలో 

"వెన్నానదిలో కలియును 

హిందూవురము కాలూశాలోని కుళావతి యను నడి 

చి'్రావశీనదికి ఉపనదియై యున్నది 

వోగసముద్రము గుట్టలలో దఉణ దిశాంత భాగమున 

శడకలేరు జనించి, అనంతపురము జిల్లాలోని సింగనమాత8ి 
చెరువులోనికి (ప్రవహించి, తరువాత “వెన్నానడికో నంగ 

మించును 

వంఇమేరు నది అనంతపురము చెరువునకు నీటివనతిని 

కల్చించును ఆచటినుండి మిగులునీరుగా జయలుచేరి 

శడకలేరుతో కలియును 

స్వర్ణముఖి నధి మడక్షసిరా జాలూళాలోనిది ఇది 

మైమారుళాష్ట్రములోని నాగరీవడిలో కలియును 

అవంతప్పగముణిల్లా 

మద్దిలేరునడి కదిరికాలూ కాలో ఉత్తరయిగా (వవ 

వీ ంచుచు చికానకితో కలియుకు 

పొసఘ్నీనది కడిరిళాలూ కాలోవి మరియొక నది 

అడవుణ ఈ జిల్గాలో 698 84 చదరవుమైళ్ళ 

అరణ్య[(పొంకము కలరు "వెనుకొండ శాలూకాలోని 

రోడీ తారణ్యమున వంటచెరకు, వెరురు మున్నగువాటి 

ఫలిపాయము లభించును కరిరికాలూ శాలోని రజీళా 

రణ్యములో ముండ్లచెట్లకాతులు కళివు హిందూవురము 

కాలూ కాలోని రతీళారణ్యసంవద ఇరర కాలూ కాలోని 

నంవదకం కు మెరుగయినట్టిది 

శీతోస్టను వర్షపాతము మార్చి, వవీయల్ మే 

నెలలు ముగా నుండును న్లైర్భలి మేఘవాయు 

వులు (0౫008) వీదుట సాగగావే జూన్ నుండి 

డినెంబరునరకు ఉష్ణోగ్రత (Temperature) క్రమముగా 

వడిపోవును ఎండ శాలమునందలి మూడు వెలలు అపొఖ్య 

కరమైనట్టివి నవంబిరునుండి జననరివరకు రాత్రులు 

|వ్రకాత ననుయములు మోఛావహాముగలు నుండును ఈ 

శిల్లా మిక్కిలిగ పొడ్మిప్రాంతనుయి ఉన్నది 

అంధ్రరాష్ట్రేముళో అత్యల్బ వర్షపాశముగల జిల్లా 
లలో వొళటిగా ఈ జిల్లాయున్నది ఈ జిల్లాలో సగటున 

వర్షపొకము 80 18 అంగుళములు 

కాలూకాలలోని కర్ణో గతయందు ఎక్కువ భేదము 

లేదు కానీ మడకనిరా, హిందూపురము “పెనుగొండ 

శాబూళాలు మిగుల ఎత్తైన (ప్రాంళములగుటచే. ఆలి 

శొంకవ్యరకు చల్లినివాళానరణ మును కలిగియుండును 

నేలలు వల్లి రేగడి, నల్లగరవ (black loam), నల్ల 

యిమేక ఎజ్టనుట్టి ఎజ్జగరవ (Red loam), ఎజ్జయినుక 

భూములు కలవు పల్లి రేగడి ఎక్కువ పంటనండుటలో 

గ్రేశ్టమైనడి ఎజ్జయినకధూమి అగ్నింటికన్న బెడ్డది 

నీటిపారుదల శాడినతి శాలూశాలోగి ఎల్లూరు 

చెరువుతన్స ఈ జిల్లాలో చెవ్పుళొనతగిన నీటివనరులు లేవు 

ఈ జిల్లాలోని నదులు నుంచి చానలు పడినప్పుడు మాతమే 

నీటిప్రచావాములు కలిగియండి సంవత్సరమున దశిక 

శాలము ఎండిపోవ్సను నదులకు ఆనకట్టలు సరిగా కట్ట 

ఇడలేదు, కాళ్కాలికోవయోగమున్నకై ఇముళ కట్టలు 

వాటి కడ్డముగ వేయుదురు ఆడవివాగుకందు, చెరువు 



ఆనం తవరముజిల్లా 

గర్భమునందు, గుట్టల పొర్శ్వువు లోయళలందు, ఊట 

శాలువలు |క్రవ్వుదురు ఇట్లు వీ కొలడి భాగమో వ్యవ 

పొయము చేయుదురు కొన్ని చిన్నచెడువులుకలివు కాని 

సంటలు ఫండువరకు ఈ చెరువులను నింవవలసీయుండును 

ఈ చెరువులు కదిరి శాలూశాలో అనేకము లున్నవి 

ఈకిల్లాలో కొన్ని నదీ ఫరా వావూరితముగల తటాకములు 

గలవు అనంకపూరు తాలూకాలోని నింగనమాలి 

శేరువునకు తడక లేరు ఆధారము "పెనుగొండ కాలూశా 

లోని బుక్కపట్టణ ఛెరువునకును, ధర్మవరము శాలూశా 

లోని ధర్శనరము శెరువునపను చి(శ్రావకీనది ఆధారము 

"ెప్కచెరువులు పూడిక ఫడిపోవుచుండును జావులున్న వి 

గాని అవి వట్టి పోవుచుండును 

నీటిపోరురల సౌళర్యములింతగా లేనంధునను, రెండు 

మాన్సూనులకొనలు కాశెడు భౌగోళిక వరిస్థితిరూవ 

మణున దురదృష్టమువల్లను, వేల యొక్క. బిప్ఫారవు 

గుణము కిల్లాయందర్థ శాగమును మించియు౦ండుటచేశను, 

జిల్లాయంతయు. ఇూనువరిస్టితులకు గురియగుచుండును 

ఎగవ'వెచ్నా (ప్రాజష్ట, కుమురవకీ (ప్రొజట్టు శ్రైరచాని 

శివ్ప [ప్రాజక్టు నిర్మాణములు |వ్రథుక్వముచారు చేనట్టి 

నందున వీటిపోరుదల సౌకర్యములు కొంతవరకు జాగు 

పడవచ్చును 

ఈ జిల్లాలో 8478 చిన్నరళవు నీటి ననరులుళలన 
వీట్రక్రంద 91,868 87 యల ఆయకట్టు గలదు 109 

"ఇద్దరళవు నీటి ననరులుకలన్స వీటికిడ 52,6817 76 

యల అఆయకట్టుకలదు 

నంటణ వరి, చోళం, కుంబు, కొట్ట ఇవి ముఖ్య 

మయిన తిండిసంటలు వరిగి రాగి, సమై అననని 

స్వల్పముగా పండును సెనగలు ఎక్కునగా పొగుశేయ 

ఇడును వేరుసెనగ, [ప్రత్తి ఈ రెండును ముఖ్యమయిన 

వ్యాపారపువంటలు మడకళసిరా హిందూవూరు కాలూ 

శాలలో కొబ్బరిశోటలు, పోళతోటలుకలవు 

శహడారులు వళ్ళార్కి కడప, కర్నూలు, చిత్తూరు 

శల్లలను కలుప్పుచు ఈ జిల్లాలో రవాచారిబాటలు కలవు 

రోడ్ల నిడివి 1,860 మైళ్ళు ఇందు 108 మైళ్ళు కాకీయ 

రవాచారి నూర్గములు శీర! మైళ్ళు ఛాస్ట్రీయ మార్గ 

ములు, 545 మైళ్ళు కల్లా పెద్ద కాటలు, 184 మెప్ళు 

ఇతర జీల్లారోడ్లు, 875 మైళ్ళు (గ్రామమార్గములు (1 
మైళ్ళు మ్యువినీసల్ మార్గములు ఈ రాజమార్గములలో 

“చెక్కు. మార్గములు కరవు కాలనుందు (గ్రజాఫోమణార్థము 

నిర్ణిశమయినట్టివి 

లైల ఈజిల్లాలో 61 మైళ్ల ెద్దలైను రైలు 

మార్గముకలద్యు. 1914 మైళ్ల చిన్నలైను మార్గము 

కలదు కల్యాణదుర్లరు శాలూకాళోను మడళసిరా 

శాబూశాలోను నై లుమార్గములు లేవు 

ళసొలా ఈ జిల్లాలో 14 కంకి తపాలా ఆఫీనులు 

కలవు ర్ నల్ పోస్టు ఆఫీనులు కలవు 207 (బ్రాంచి 

పోస్టాఫీను లున్నవి 
వైద్యమ ఈ జిల్లాలో 8 "పెద్దఆనువతులు 11చిన్న 

అసువులు కలవు అనంకపురములోని ఆమవత్రి అన్నిటి 

కంచు వెద్దడి ఇచ్చట 100 మంచాలు కలవు ఈఅను 

వలలో “ ఎక్సు'రే ” యంత్రము గలదు కుష్టురోగ చికి 

త్స్కు వర్చాటు చేయబడినది 

పొనీయజఅమునకు కావులే ముఖ్యాధారములు 

అచ్చటచ్చట శెరువునీరు [శ్రాగుచుండుటకళదు అనంత 

పురములో పరిశుద్ధము చేయబడిన జలము లభించును 

678 మంచినీటి కావులను ప్రభుత్వమునారు కవ్వించి 

చారు 

జొతరలు ఈ జిల్లాలో 87 యా(శ్రా స్థలములు, 

11 ఫకువులసంతలు కలవు 

విద్య: ఈ జిల్లాలో 892 సంస్థలు విద్యగరపునవి 

కలవు నీటియందు 88,750 మండి జాలురు 

88,808 మంది బాలికలు విద్య వేర్చుచున్నారు. విద్యా 

నంన్ధలలో కళాశాల 1,వృృర్తీ కళాళాల(ఇం౪నీరింగు) 1, 

శాలుర హైమ్కాళ్ళు 19, కాలికల హైస్కూలు 1, 

ఆంగ్లో = షి౦ండియన్ మ్మాళ్ళు కీ, శితణ పాఠశాలలు లీ, 

శాలుర మిడిల్న్యూక్ళు 8, నాలికలమిడిల్న్కూళ్ళు ల, 

ఎిమెంటరీ స్కూళ్లు 884, శేపకు స్కూళ్లు క్కి న యోజన 

పొఠళాలలు నీ4 కలవు కళాశాలలో 56 గురు కాలి 

శలును, హైస్కూలులో 896 గురు శాలికలును విద్య 

నథ్యవించుచున్నారు 

కుటీర పరిశ్రమలు నూలుకేక, నూలుఅద్ధకము, ఉన్ని 

వడకుట, చేయుట, పట్టువేత, చావలిల్లుట, నూవెగాను 
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గలు, బీడీలు కట్టుట, తోళ్ళు పదునుచే ముట, చెప్పులు 

బూట్లు పట్టుట కుండలుచే యుట కట్టలళ్లుట, పొడి చేయుట 

జెల్లము వండుట = ఇవి ఈ జీళ్లాలోని కుటీర పరిశ్రమలు 

కళ్యాణదుర్గము, ధర్మవరము 'వెనుగొండ, నుడళ 

ఎరాశాలూ కాలలో ఛారీసరి[శనులులేవు ఇతరళాలూకా 

అలో 68 ఫ్యాక్టరీలు కలవు 

మళను హిందువులు 18,01,828 మ్బుములు 

146 088, కై) వ్షవులు 18,409, ఇతరులు 1768 

మొత్తము 18,61,566 మండి 
విశేషాంములు గు ళ్షిలోని కొండమీద గొవ్చ 

కోటగలదు దీనిని మళాళానన్దారు ముళారిళావు కట్టించి 

వాడు ఇదియును, మనో కట్టించిన ధర్శశాలయు, చరిత 

(పాముఖ్యముకలవి ఇనుగొండలో విజయనగర 

శాజన్యులు కట్టించిన దుర్గముకలదు వోవయ్య అను 

మునల్మాను సాధువుయొక్క కోటయుండుటళే వెను 
గొండ దతణావథమునందలి ముల్లమ.లకు యా(శ్రాస్థలి 

ముగా తనరారుచున్నది హిందూపురములోని లేపొటి 

కేవాలయము శిల్బచాకుర్యముగల స్థానము కళా 

ద్రీయులకు ఇచ్చటి రాశినంది విగ్రహము ఆకర్షణీయ 

ముగా నుండును 

కదిరిలోని నృనీంవాస్వామి కో వెలలోనికి రథోత్స రము 

ముగిసిన తరువాత పారిజనులకు వ్రవేశమిచ్చుట సవాక 

చాచారముగా వచ్చుచున్నది కదిరి కాలూకా కటాదు 

వల్లిలో వేమనకవి సమా ధి నుందిరము కలడు 

అనంళపురము, గుంతకల్లు, హిందూవురము, కాడి 

వ్యతి ఇవి మునిసిపాలిటీ గల పురములు ధర్మవరము 

వట్టువ్త్రముల నిర్మాణ కేంద్రము ధర్మవరపు చీరెలు 

(్ర్రసీద్ధిచెందివట్టిఏ అప్పుడన్సుడు వజ్రములు దొరశెడు 

(వదేళముగా గుత్తి శాలూశాలోని వజ్రకరూరు. ్రనిద్ధి 

శిక్కియున్నది 

అఆనంతప్పర పట్టణము ఇది అనంతపురము 

జిల్లాకు, శీవిజనునకు, శాలూకాకు |ద్రధాన శార్య 

స్థానము విస్తీర్ణము 870చ మై జనాభా, 81,062 

ఇందు పురుషులు 1,025, (శ్రీలు 16,027 ఇండ్లు 
8,776 చదువుకొన్న చారు పురుషులు 10869, త్రీు 

851 ఇాస్ర్రుకళాళాలలు 2, ఇంజనీరింగు కళాశాల 1, 
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ఆనపోళనాయడు 

హైక్యూళ్ళు 8, $n వీడ్యాలయములు వీ కలవు 

గవర్నమెంటు 'హెడ్ క్వార్టర్సు అనుష్మతీ 1, గవర్న 

మెంటు పోలీను అసుపత్రి 1, ఇంజనీరింగు శాలేకీ 

డిన్చెన్సరి 1, మ్యునినీపాలిటి డిస్పెన్సరీ కలవు 

విజయనగర రాజయిన మి శ్రశాయలకు (| ¥ 1049 

1819) మంక్రియగు చిక్కప్ప ఒడయరు తన భార్య అయిన 

అనంతన్ము పేరిట అనంతపురమునుకట్టించెను 0 జెవంళజు 

డైన వానుమప్పనాయడనువాని పరాక్రమ మునకు అశియ 

రానురాజు (é శ 15482. 1685) సంతసించి అతని! 

అనంతవురమును, మరికొన్ని (గామములను, పదవులను 

ఇచ్చెను ఇతని కుమారుడు మలకప్ప నాయడు గోలకొండ 

నవాబునకు సామంతుడయ్యెను మలకవ్ప నాయడు 

లుక్కసమ్ముడ్రమున నివసించుచు, ఒకోవాడు అనంత 

వురబులోని ఎల్లా'రెడ్డిఇంటికి కాంబూలముననపోయెను 

ఎల్లారెడ్డి సంశానసంవదను నలకవ్పేనాయడు చూచి, 

ఆచ్చటనివసీంచినచో తనకుకూడ సేంతానము కలుగునని 

తలచి ఆతనినడీగి అస్థలముకీసి కొని, అచటరాజనుందిరము 

కట్టించి, అచ్చట'ే నివసీంవసా గాను అప్పటినుండి ఆగాను 

మునకు “గాండే అనంతపుర' మన్న చేరువశ్చెను నులకశ్చ 

ఛాయని కుమారుడు వాంపనాయడు (8 ¥ 1619-1681) 

ఆతని కుమారుడు సిద్ధప్పనాయడు (క్రి శ 1681 169), 

ఆతని కుమారుడు వనడప్ప (క్రీ శ 1669-1871) నరురగా, 

శాఖ్యముచేవిరి తరువాత ఈ [పొంకము జౌరంగ జేమినకు 

ప్వాధీనమ య్యెను వీదవ నిది కడన నవాబుల పాలవము 

లోనికివచ్చెను పిమ్మట దీరిని నముఠాకా నారు ఆక్రమింఛిరి 

ఇంతనరకు మలకప్ప వంశజులే సామంతులుగా శాజ్యము 

శేయుచుండిరి ఈ వంళము శారి నందరకు టిప్పూ 

సుల్తాను చంపీంచెను ఈ వంశములోని సిద్దప్పయనుచాడు 

శవ్చీంచుకొని పారిపోయి టివ్పునుల్తాను నురణానంత 

ఈము అనంకవురమును తిరిగి స్వాధీనము చేసికొనెను 

(44 1799) తరువాత నిద్దన్చ నిజామునట సొమంకు 

డయ్యును వదన నిది ద త్తనుండలములతోపొటు ఇంగ్లీషు 

వారి వలువడిలోనికి వచ్చెను (్ర ₹ 1800) 

ఆనీ 

ఆనపోతనౌయడు అనపోతనాయోడు నెలను 
నంళజుడు "రేచర్ల గోత్రుడు ఉసంజ్ఞములగు శిలాళాన 
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అనపోతనాయడు 

నముల వలన వేన్నమబాయనితో ఈ నంశము ఆరంభ 

మగుచున్నడి వెన్ననునాయునకు చాచగూవతి పుత్రుడు 

అకని పమారుడు సీంగళూపకి ఈ సీంగభూవలికి అనపోత 

చాయడును, మాధవవాయడును ఉదయించిరి మనకఖా 

చాయకుడగు ఆనషోతచాయడు మవోవీరుడు ఆకడు 

రాచకొండ (వల్లి గొండకిల్లా) శాజధానిగ  'కేనికొని 

శంంగాణమును పాలించిన వీరచూడామణి తమ్ముడగు 

మాధవచాయడు అన్న అడుగుజాడలలో నడిచి సంగర 

ఈంగములలో ఆతనికి జానటగా నుండి విజయముల 

గడించిన కూరవర్యుడు 

'చెన్నమనాయడు రాణీయగు రుద్రనుశేవి శాలమున 

నచేక నమరములలో విజయము గడించెను చాచ 

భూవశియుసింగమ నాయడును ప శ్రావరుద్రమవోరాజుశడ 

శేనానాయపలు చాచభూనకి కాంచీవురము భేదించి 

వంచ పాండ్యులను అయించి వ్వర్ణమయ సీంహాననమును 

వెడ్డవచ్చనువీజయ చిన్నా ములనుగా 'దెచ్చి ప్రళావర్ముదున 

శర్నించెను నురల పాండ్యులు తలయెత్తగా సింగమ 

చాయడు చారలవై8 వ్రళావరు [ద్రజేవుని అనతివై బోయి 
పొండ్యరాశ్యలత్మిని రాజనప వై ననము చేసెనని 

అయిననోలు శాననమున దెస్పబడియున్నదడి 

పింగమనాయడు శాకశీయళాజ్య పళనానంతరము 

'తెలంగాణములో ప్రవిద్ధివహించి రాచళొండదుగ్గమును 

లాజధానీగకేసికొని వలుకుబడి గడించెను ఇతని త 

వాగానాయడు, రాచకొండలో (ప్రథాన దుర్గమునేకు 

శేరునలో నొళ దుర్గము కట్టించి, రాజధానిని మిగుల 

_న్ఫృతముగా ఛే'వెను శాక కీయరాజ్యాంక మున సింగమ 

వాయడు ఛిన్న చిన్న దుళ్గములు జయించి రాజ్యము 

స్థాపించు (వ్రయక్నముచేయుదు జల్లీవల్లిి పోయి ముట్ట 

ఉంచెను 'గెలుపుసొధ్యముగాదని లోవలనున్న శాచవారు 

శఛావించి చుట్టువట్టులినున్న రాజులను కూడగట్టుకుని 

కుట్రల్ని నీంగమునాయని కానమరదడియగు ఛింతలపొటి 

సింగనునాయని చెరలోనుంచిరి శమ్మళ (అవ్మోజీ అను 

మోనగాడు భాచనారి వశమున రాయేశారిగ వచ్చి 

సింగమువాయనితో “మీరు ముట్టడిమానిన నేము మీ 

శానమరదిని విడిపంతోముని సంధినిషయములు మాట 

అాడుచు వవ రుపోటుననుండగా, పంగమ నాయని ఆయువు 

పట్టున కత్తితో పొడిచి పారిపోయెను తన కుమారుళీగు 

ఆనపోతనాయని, మాధవనాయని పీలిచి సింగమవాయడు 

తన్ను చంప ప్రోత్సహించిన ఛాచవారీని చంపి వారి 

రక్తముతో తర్పణము లొనగుడని చెప్పి ఈ కార్యము 

చెర వేర్తుమని ఒట్టు "వెట్టించుకొని మరణించెను |ప్రత్యర్థు 
అగు శాచచారు |ప్రాణభీశిశో పారిపోయి, ములంగూరు 

దుర్గమున డాగియుండి, తోడి దుగ్గాధివకులను గూడదీసి 

కొని చెంజర్లకడ విరోధులను మడియింపే శాచియుండిరి 

ఇది విని (ప్రతిజ్ఞా నిర్వవాణమున్నకై అనపోకనాయడు, 

మాధవచాయడు వై నికబృందముతో బయలుదేరి రాచ 

వారిని వారికి సాయము వచ్చినవారిని తునిమి వారి 

రక్తముతో వీతకు తర్పణము నొసగి ''సోమకుల పరకు 

ఛామి అను లిరుదము ధరించిరి అనసోతనాయడు 

భువనగిరి, నింగపురము, రాచకొండ, ఓరుగల్లు దుగ్గముల 

శాక్రమించి దిగ్విజయమునకు జయలు వెడలి అయినవోలు 

లోని మైలారుదేవుని సందర్శించి కా ౪ 1801 

(కీ ౪ 1860) నం[ ళో అయిననోలు సమర్పించి 

గొప్ప శిలాళాసనములు వకిస్టించెను అందుగల బిరుద 

ములు చూచిన అతడునువోవీరుడనితోచును 'రాయజండీ 

విమోచక, ఇతర శాసనములలోని 'శాకతీయ రాజ్య 

స్థాపనాచార్య' అను విరుదములు తండ్రియగు సింగమ 

చాయనివిగ తోచును అవి శాళతీయ పాన్రూజ్యము 

విచ్ళిన్నము నొండినవిదన రాజ్యమేలిన ఆనపోతనాయనివి 

శావు వంశవరంవరగా రాొజధానియగు రాచకొండలో 

దుర్గ పునరుద్ధారణము గావించి శాయసము దము, 

అనపోత సము[దము, ళా మస్వామి చేవాలయము, 

ఫీరభ(డాలయము, శాజనందిరములు, బొ డ్డుశౌకీ 

కొలువుటూటపు కావి, నంకిళ్ళ భావి జేటి! నిలిచి, అనపోక 

చాయని | ర్తిచిన్నాములుగ నున్నవి నొగాబాయని 

శొండవై గొవ్చ దుర్గము గలదు రాచకొండతో గలిపి 

శాగావాయని కొండకు గొన్న (ప్రాకారము కట్టి లోన 

మవోన్నశములగు నాలుగు (ప్రాశారములను అం 

దిమిడ్చెను మహైళ్వర్యము ననుళవించినో రాచకొండ 

దుర్గమువిండ అడవులు బలిసి వ్రవేశింన రాకుండుటళే 

అంధలి విశేషములు చరితమున కెక్కకుండుటలో వింత 

యేమియు లేదు 



* అనపోతనాయడు. కావ్య కథన |ప్రియుడు అతని 

కునూరుడు సీంగథూపతి రచించినట్టున్న "రపార్డత 

మభాళకరమున”* అఆనపోకనాయకీయ మను (గ్రంథము 

ఉదావారించబడినది అయినవోలు శాసన రచయిత 

వకువకి వుకుడగు భాగనాథుడు ఇతడు నుదనవిలాన 

మను భాణమును నంవ్కృతమునను, విష్ణుపురాణమును 

ఆంధ్రమునను రచించినట్లు వినీకి చమక్కారచంద్రికను 

రచించిన విశ్వేశ్వరకవి చాగనాథునికి గురువు విశ్వేశ్వర 

కవి అనపోతనాయని (ప్రళంనగల చమళక్కారచం[ద్రికను 

నంస్కృతమున రదించెను ఈ విధముగ అనపోతవాయ 

నిక వాళ్టయముతో నంబంధ ము కలదు మాధననాయడు 

తన అన్నయగు ఆనపోశనాయనికి రాచకొండ విడిచిపెట్టి 

'చేవరకొండ దుర్గమును రాజుధానిగ జేసికొనెను మాధవ 

చాయడు (శ3ై లో _త్తర జ్వారమగు ఉమామ హౌళ్వర మున 

గొన్న శివాలయమును కట్టించి శాసనమును వెలకొళ్చెను 

మాయిక్షట్టారకుడు కళని శానవకవి అనపోశ నాయడు 

హేమాద్రి పేర్కొన్న జానము అన్నియు గావించుటయే 

గొళ క్రీవైలము చెక్కుట కనుకూలముగ సోపొనములు 

గట్టించెను రాచకొండ హై(దాభాదునకు తూర్చున 88 

మైళ్ళ దూరమున నున్నది సర్వశముల మధ్యభాగమున 

నున్న ఈ వట్టణము 15 మైళ్ళు చుట్టుకొలతగలది నగర 

చివ్నాములు కన్చటికిని గోచరించును ఈ వంశము 

ఇద్దరు ముగ్గురు ఆనపోత బాము 'భేములు కలరు గాని అంక 

(ప్రసిద్ధులు గారు 

వివామనీ శాజ్యము (క్రీ ౪ 1847 లో వెలకొల్బ 

బడెను పదవ మహామ్మద్పా శేచర్ల ఆనపోతవాయని 

వలుఖడిలోనున్న ఓరుగల్లు గోలకొండ దుగ్గముల్వై 

దండయా[త పాగించెను ఓరుగల్లు నళముగాలేదు గోం 

కొండ దుర్గమునుమా (త్రము అనపోతణాయడు మహమ్మర్ 

షాహకు ఇచ్చి తన రాజ్యమున (వ్రవేశంపకుండ కట్టడి 

చేసికొనెను శాచకొండదుగ్గమున గాలీబసా పామిగోరీ 

కలదు ఇతడు రాచకొండను లువవచ్చివవాడందురు 

ఇతడు [క్రీశ 1404 న ఉండెనని 'ఇలియుచున్నది 
'వెలినువీరుల యేల్చిడి అంశతో న?ంచెను అక్క పోఅమ్మ 

అను వీరశాంగ విగవామునుగూర్చి వింతకథ యొకటి 

శెన్పుదురు శాచకొండ 'కౌద్ధయుగమునగూడ "వేరొంది 

ఆనహోకారెడ్డి 

నది కాకతి గణపరిదేవుని శాలమున వి'శ్వేళ్వరళంకువు 

గోళగిమళకమును నెలళొల్చెను వెలనువీరులు ఆనపోత 

వాయనివరకు శ వులే 

అనపోతనాయడు రుగ్గమున శ్రైరవ విగ్రహముల 

వెష్కుడుగ వెలకొల్చెను శివాలయములను |వ్రతిష్థించెను 

రమణీయమగు శిల్బముగల విగ్రహము లీ కోటలో 

శెక్కుడుగనున్నవి ఇంక దృఢతరమగు దుర్గమేలుచున్న 

ఈనపోశనాయడు ఒకవైపు విచ్యానగర ఛరాజాళతోడను, 

ఇంకొకవై వు కొండవీటి "రెడ్లతోడను, మరియొళవైవు 

మవామూద్ షూవా శ్రోడను సం|గ్రానుములను కావించు 

చుండుటబేత రానురాను బలము నన్నగిల్లి శరువాత 

శాశకొండదుర్గము (క్రీ శ 1486 తో అంఠరించెను 

శెలంగాణమునకు రాజభావీశానలనీన రాచకొండ మనో 

రణ్యములలో లీనమయ్యెను ఈదుగ్గమును శాళకీయులు 

కట్టించి 'చెలనులీరుల నంరతణమున కంచికి ఆనపోత 

వాయనితో దీనివై భవ మంతరిందినది తరువాత మూడు 

చాలుగు తిరములలో ఈ నంళము &ీణదళకు వచ్చినది 

డివి ర 

అనపోకారెడ్డి _. (1 ౪ 1860 1868) ప్రోలయ 
వేమా శెడ్డి అనంతరము ఆతని 'క్యేష్ట కుమారుడు పోళా 

రెడ్డి అడ్డంకి సింహాసనమును అధిష్టించెను “నీరాన్న 

పోతన్భవలి ' అను బిరుదమును నహించిన ఈశడు తన 

శం|డ్రికాలమున కే యునరాజుగనుండి, రాజనీశియందు 

అనమానమైన (ప్రావీజ్యముగల మనోనుం కుల చేతను 

యుద్ధనీకి విశారదుడైన పిన తండ్రి మల్లా కెడ్డిచేతను 

నుశితితుడై యుండెను 

పట్టాఖిపీ క్తుడగుటకు పూర్వమే సంపూర్ణ సరీపొలనా 

పొటవమును ఆర్జించిన ఈకడు కాను (వథువై “నటు! 

పొలన కర్మణి” అను కిరుదము సార్థకనుగునట్లు ప్రభుత్వ 

మును నెరపెను స ప్హవిధ రాజ్యాంగములలో అరిముఖ్య 

మయిన దుర్గరచనా (ప్రాముఖ్యము శెరిగిన తని నీకి 

"శాళలమునకు ఏత్ళక్రమాగశమయిన అడ్దం! అను రాజ 

ఛానిని కొండలీటికి నూర్చుటయే (ప్రజల నిదర్శనము 

ఉక్సావానంతుడై కృష్ణా గోచావరీ నదీద్వయ మధ్యస్థ 

మయిన చేళనును జయించుటకు ఉవ్విళ్ళూరుచున్న అన 

పోళా రెడ్డికి శ తుడు క్శేద్యనుగు దుర్గబెకటి అనళ్యకమె 
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ఆనపోకారెడ్డీ 

యుండెను శాని అద్ధంకి చిన్న నగరమగుట చేతను, 

అందు బలమైన దుర్గములు లేకుండుటభేశను, తూర్పు 

పషడమరలందు సంగమ వంశీయులు, శావయవాయ 

శారులు ఐకినంకులై యుండుట చేతను, ఆనపోశా'రెడ్డీ 

కొండవీటి దుర్గమును యంత్రనచాశముగ 'కేని సొందర్య 

యుశమును, నివానయోగ్యమును అగు నొక నగర 

నిర్మాణముగావించి తన రాజధానిని అచ్చటకు మార్చెను 

ఇాను సీంవోవననారూఢుతైన మూడు నాలుగు నంనళ్చ 

ధములలో చే అనపో ళా రెడ్డి బవొంళ వైన్యములను కూర్చు 

కొవి కృర్ణను చాట్ విజయయాత్రకై అయలుడేిన్ము 

రాజ్యధురంధేరుడై న ఆనపోశా రెడ్డి! తన బంధువుల 

సహాయ నవాళారములు అధికముగ అభించను డండ 

యా(ళా నందర్భములందు ఇతనికి తనతోబుట్టువుల భర్త 

లును, వేనావతులును అయిన వళ్ల నూళయ లెడ్డియు, 

విధేయుడును, (ప్రచండ వీనానియునగు అన కేమా శెడ్డియు 
మిక్కీతి తోడ్చడిరి 

థీ శ 1855న నంనత్సరమునొటి (వాజాశామ 

శావనమొకటి ఇతని విజయములను |ప్రకంపించుచున్నది 

అందు ఇతడు 'డ్వీవ'కేళ' గా ేర్కొనలకెను వై రివీరళుర 

భంజనుడను (వశ ప్తీని గడించిన ఇతనిభాణ్యము సర్వదా 

శక్రుకంటక మై, సాటివీరులకు కబిశింననలయునను కుతూ 

వాలమునుగలిగించుట చేత, ద&ణమునుండి కర్భాటకులును 

సళ్ళిమనునుండి పద్మ నాయకులును ఈ శాజ్యము వొక 

మింసవళయునని (ప్రబల (ప్రయత్నములు సలువుచుండిరి 

ఈ కేచర్ల సద్శహాయకులు శావయనాయకుని సానుం 

తులు వీరి వాయకరములు, ఆధివత్యనుటు 'శెలంగాణా 

లోని శైలాసకోటు ఇందూరు. మెదకు (ప్రాంతముల 

యందుండెను ఈ రేచర్ల బాయకులగు అనపోళా నాయ 
కునికోను, మాదాబాయకునితోను అనపో ఇా రెడ్డికి పోరు 

సం్యసోస్తమైనవ్పుడు అనపోకా రెడ్డి యొక్క గజ, వాయ 

రఖాదీ పాధనములన్నియు వాకముశాగా, అతడు ప్రాణ 

రతణమునశ్షై పొరపోయెనని వెలుగోటిచారి నంశావళి 

చిరా నుచున్నది కావి ఈచిళ రా థారన్సులవల్ల 

చాటీ వురము యొక్క ముట్టిడి సందర్భములో అనపోజా 

శెడ్డి ప్రచండ విక్రమార్కు డై భూరినై న్యములళో వారల 

చెరుర్కొని భోర నం(గామమును సలిపి శకువలను 

కృష్ణానది శారలి ప్రక్కకు తరిమీ వరాభవించెననీ తెలియు 

శున్నది ఈ నందర్భమునండు విజేత లెన్వరైనను, రేచర్ల 

వద్మనాయకులకు మాత్రము ఆ రాజ్యము లభించలేదనుట 

నిళ్ళయను 

శ్రీళ 1080వ నం నాటికే ఆనపోళా రెడ్డి డివినీమన్సు 

గుడివాడ విషయమును, [వన్తుళవు బందరు ఇాలూళా 

(వ్రదేళములను అక్రమించుకొని పొలించుచుండె ననుటకు 
నిదర్శనములు గలవు శాలివావాన శకము 1890 వ 

నంవత్సరమున అనపోళా రెడ్డీ “కొల్లూరు! (గ్రామమును 

అనపోళావురము * అను చేరుతో |(కావ్మాయిలకు 

నర్వా(గ్రవెరముగ దానమొనగను ఈ విధముగ 

కృష్ణా గోదావరీ మధ్యస్థ దేశమును జయించుటకు 

వైన్యముల నడిపిన వీఠాన్న పోకన్నవశికి కొన్ని దేళములు 

స్వాధీనవడి.యు, కొన్ని కొంతవరకే చేకక్కియు, కొన్ని 

అధికళర నిరోధమును కల్చించియు. చేజీక్కినని అట్లు 

స్యాధథీవవడిన చేళాధిన తులలో భీ రాజులు, వరనచోడులు, 
కోవపైనాయులు, మానన్యన గోత్రకులగు చాళుక్యులు, 

ఉండీకులు ముఖ్యులు కొన్ని కాసనములలో అనపోఇా 

ఇక 'కృష్టాతటమునుండి గౌతమీ కీరమునరకును 

మును పాలించినటుల" శానవచ్చుచున్నది 

లః కిశ్వా క) అనపోశభూతలనతి ర్వీరా నరాశీన్ బళా 

చాక్ళష్టాతటినీతటా ద్భున మన క్యాగొతమీ! పోతసః 

ఆవింధ్యా దితి యశ వీం ప్రవచనం తస్యా వదానస్తు తౌ 

(్రక్యజ్ఞం (వ్రకివత దేశజయిన _న్త ళ్చూర్వనణాయ కే ॥ 

చారి త్రశాధారములనల్ల వై విషయను నీరూవీతము 

శాకపోయినను అనపోళా రెడ్డి పత్యన్దము (వతినత దేళ 

మును జయించుటకు డాడినల్బుచుండుట మాత్రము 

నిశ్చయముగ శానవచ్చును 

అనలోారెడ్డి శాలములో జరిగిన గొన్న వినయ 

మొకటికలదు అది మోటునల్లికేవు సంస్కరణము అది 

ఆకని పరిపాలనా కౌశలమును చాటును ఆతని కానన 

ములలో “ ముకుళాన్వాయ * పురనునియు, ముకుళ 

వురమనియు, శాకతీయుల కాలములో 'కేలానగం 

మనియు, " శేన్సూయకళ్క.ండ * వట్టణమనియు సిలునజడి 

మార్కోపోలోచే * మొటఫిలి? అని |ప్రశంపింసబడిన "రేవు 

పట్టణ కు ఈ మోటుపల్లి ఇది వురాతనళాలమునుండియు 



'వ ర్తకస్థానమై మీదుమిక్కిలి వొశావ్యాపారమువకు 

ట్రధానష్ట్థావముగ నుండి మవో్రనిద్ధి కెక్కిన 'రేవువట్ట 

ఇము వివిధ ద్వీపాంతములనుండి వ్యాపారము ఈ శేవు 

చ్వారమున జరుగుచుంజెను శాని కాకతీయ సామా 

జ్యము తరువాత అస్తమించిన మోటువళ్లినుండి నర్త 

కులు వరస్థలముల శేగుటయు, చ్యాపారము తగ్గటయు 

తటస్థించెను ఈ శేవుపట్టణ మును వృద్ధికికీసుకొనిరావలయు 

నని సంకల్పించిన అన పో ళా రెడ్డి మోటుపల్లి "శేవువకు 

విజయము దేని యా క్రికురి (ఓడన _ర్తకుల) వాధలు ఎచా 

రించి ధర్మశానన స్తంభ మొళచానివి 'నెక్తించెను ఇతనీ 

ఆక్ట(ప్రశార మితని మంత్రులలో నొకడగు సోమయా 

మాత్యుడు నర్తకులందరికిని అభయ్యప్రచానము గావిం 

శెను ముకుళవురమునకు వ వర్తకులు వచ్చి నినసీంన 

గోరినన్కు వారిని గౌరవించి, వారలకు భూములను, 

నివేళన స్థలములను ఇప్పింకుమునియు, నమ్నల కై చారి 

పరకులను నంగహీంపమనియు, వారు మరియొక స్థం 

మునకు పోదలచుకొన్నపుడు, వారిని నిర్శంధ'పెట్టి విలు 

వళ న్వేచ్ళగా పోవిడుతుమనియు శాననము (వాయించి 

(ప్రకటించెను కొన్ని వస్తువుల్నవై నుంకముల తీసీ వేసియు, 

మరికొన్నిటివై సుంకములను కొంతవరకు తగ్గించియు 

నురీకొన్నిటిషై పూర్వపు మర్యాదలను పొటించియు 

వంగారునటీ సుంకము తీసిచేసేయు వర్తకులకు ఆకడు 

|పోశ్సావాము నిశ్చెను 

తురుష్మాశ్రాంతమై, విళ్లన యుత మైన అం(ధదే/ము 

నందు నశించిన కర్షకళ్ళషిని, వతనమొందిన వణిజాల 

వాణిక్యమును ఈ విధముగ పునరుజ్జీవింప 'శ్రేయుటచేశ 

అనపోళా రెడ్డీ వరిపాలనము సర్వజన రంజకమై క్ఞానూ 

పొక్రమైనది 
శం|డినలే భర్శమారానయాయి మైన అనపోళా రెడ్డి 

"రాజ్యం |ప్రొజ్యం సుహృచ్యాజ్యం యఃకురు కే౭.ర్థినాం” 

అని శాననములందు ఉల్లేఖంవవడినేట్లుగ ఈనరాజ్యము 

నందలి ముఖ్య పదవులలో బంధువులను, స్నేవాశులను 

నిలిపి శాఖ్యతం (తను నడిచెను 

వైదికధర్శు వంస్థావన మే ఆశయముగాగల ఈ అన 

పోత నుహీనతి ఆర్యధర్మములను అత్యంచాభిమాన ముతో 

పోషించెను యననులచే ఆవహారింపవడిన ఆ[గవోరము 

అసపోతారెడ్డీ 

లను పునరుద్ధరించుటరెరే శాక, వీచాధ్యయన సంపన్ను 

లైన (బావ్మాణో త్తములకు కాను అనేక అగ్రవోరము 

లమ చానమొనళ్చెను పూర్వ గృపాలురజే చిరళాలము 

[కింద అవవారింపబడీవ కృష్ణాకిల్లాయందలి గుడివాడ 

శాబాశాలోని ఉప్పుగల్లు తిరిగి పూర్వపు ట(గహారికు 

లకు చెందునట్లుచే'నెను వినుకొండపీనులోని నాగళ్ళ అను 

(గ్రామమును ళా శ 1878 లో అనపోశయకెడ్డిగారు 
“కొండు కాన్తులంగారికి ఆలవణం, అకరంగా నర్యా 

(గ్రవోరంగా భాఠాగృ్భవాతందే పెను! కోడిళాడిపట్టు అను 

(గామమునుళా ₹ 1848 లో అమ్ములమడక పురులో 

శృను సోమయాజి! ఛానమిచ్చెను ఈవిధముగ ఛార్శీకు 

డగు ఈ అనపోళా రెడ్డి హేమాద్రి దానఖండమున చెప్పిన 

[ప్రకారము డానముల చేయు, వైదిక, సార, 

జ్యోతిన్క అయుశ్వేచాది విద్యలకు ప్రోళ్చావామిచ్చియు 

కీర్తనీయ చరితుడయ్యెను 

“ సర్వజన (వ్రీయడగు అనపోళా రెడ్డికి కులక్రమాగళు 
లును, ఛాజనీతిక్లాలును అగు మంక్రుణ యొక్క సవోయ 

సహశారములు అధికముగ నొడగూడినవి ఇతడు రాజ్య 

మునకువచ్చిన ఒకటి రెండు సంవత్సరముల వరకు 

మల్లినయు, మల్లన న్వర్గష్థుడయిన తరువాత ఆశని సిన 

శమ్ముడును నుం|కులుగ నియుక్తులై ర సోమయమం| కి 

మోటు వల్లిని వృద్ధి! తెచ్చినవాడు కరువాతివాడు 'కేతయ 

మళ్లి చాథ వేమన ఇతడు కల[క్రమాగతనముగ నుం|క్రిశ్య 

మును చేనానకిక్వమును వహింశేను అవపోకమహీళ్య 

రునకు కుడిథుజమైయుండి, అతని చెక్కు. విజయ వస్థాన 

ములందు తోడుసడినవాడు ఇళడే ఇఠడే శా ౪ 12%, 

వ్లవ నం॥ శ్రావణ బహుళ పంచమీ గురుళారము వాడు 

ఛాన్యవాటీవురమునందు అనపోశయ రెడ్డిగారి! ఆయు 

శారోగ్య  బళ్వర్యాభివృద్ధి కొరకును, ధనకనకవస్తు 

చావాన నమ్మద్ధికొరకును, ప్యుకప్పాళాఖివృద్ధికొరకును 

అమ శేశ్వరబేవుని పునః ప్రకిష్టి౦చెను 

అనపోళా రెడ్డి యొక్క ఆస్థానము కవులకోమ,జ్యోతిఎ 

కులతోను, ధిర్మశాన్తువే శ్తలశోను, వేదవండికులతోను 

నిండియుం జను ఇతని ఆస్థాన విద్వాంసుడు జాళినరన్వేశి 

అనపోళా రెడ్డియొక్క భావన శావ్యములకు (ల్లోళము 

లను) "వెక్కింటిని బాలనరస్వతియే. రచించెను భాననముళ 



అనవేమారెడ్డి 

చివర “ అనపోతవలేంద్రవ్య తాలనరన్వతిః ఆకరోత్ 

నిర్మలం ధర్మళాగనం " ఆని ఇకడు లీఖించెడివాడు 

ఈ విధముగ జనపోశాగెడ్డి వీరుడై, వికేతయై 

ఛార్మిపడై |వ్రకువై., ప్రకారంజకుడై, ప్రవిద్ధిచెం'చెను 
ఏీయరె 

అనవేమారెడ్డి 
* క్రననికుకు భూమీనురులకు( 

దనబిరుడులు సంటవంళ ధరణీశుఆకున్ 

శననయము భూమి|ప్రజలకు 

నన వేమన యిచ్చే గీర్తి నధికుం డగుచున్ ” 

అని కీర్తించజడిన మవోధార్శికుడు, ధర్మ వేమన యని 

(వనిద్ధివహించిన అన వేమా రెడ్డి ఆతడు (ప్రోలయ చేమా రెడ్డి 

కుమారుడు కొండలీటిశాజగు అనపోకా రెర్డితమ్ముడు 

అనపో కా గెడ్డిఅనంతర ము అకనికుమారుడు సమారగిరి 

శెడ్డి కాలుడగుటచేగాబోలు అన వేమా రెడ్డీ వైతృకమగు 

కొండబలీటిసించోననమును జధిష్టించెను కొండవీటి రెడ్డి 

(ప్రశువులలో ఉత్తముడగు నీకడు వారనశ్య్వవుటధి కారము 

కంచు రాజ్యచేరుమే (ప్రధానమని భావించెను కానన 

ములలో నితడు “ మహానీయాంధ్రదేశ పట్టాభిపేక 
సంవృత మవోశాగ్యు ” డని వర్జింపలడినాడు 

* సోయం |థాతురనంతరమ్ నిజమహీభారమ్ నవాన్ 

వైళ్ళళమ్ 

శా క్రీరమణీన్యయం వరనతి॥ (శ్రీ) ఆన్న చేను ప్రభుః “ 

అనియు * రాజ్యరమారమణీన్వయంవరలద్ధి నాయక 

సొళాగ్యు " డనియు, శాననగతళ్లోకములే కీ ర్తించవిడిన 

ఈ ఆక చేళున్చపలి, రాజ్యలత్మి స్వయముగా కోరి వరించిన 

వశి యని ఛావింపవచ్చుసు 

శూళా[గ్రగణ్యుడయిన అనవేమారెడ్డి ' తురిశా 

నవోయు ” డవియే “* కరచాలవైనకేయు !' డనియు, 

a విశ్రమనంజరనిగ్భృహీత రిపురాజబంవు "” డనియు, 

కిర్తింపలడినాడు. వ గిరురు లన్నియు కాహుబలళాలి 

మైన ఈతని విజయస్థాన గౌరన చిన్నాములు 

శావచ్చును 

శాజ్యారంభమున మొడటి కెండువం నక్సరములు ఈ 

శేనున్భవతీ కనరాజ్యమును సుస్థిరయు గావించుటయందు 

గడివ్, "చెక్కు. వై న్యములను కూర్చుకొని శా ౪ 1294లో 

తన సీనూవధుంను చాటి, శన అన్న అనపోతనృపతికి 

ప్వాధీనముశాని గోచావరీవర్యంత బేశమున౦0దలి 

స్వశం[త్రులగు మండలేశ్వరులను అణచి తద్దేశములను 

స్వాధీనము చేసికొనుట క. బయలుదేరెను అనపోళా రెడ్డి 

జాహువిల దరర్శముజే జయించిన " దివినీమ "ను 

వద్మవాయకులు విజృంథించి స్యాధీనవరచుకొనిరి 

అవిధముగ పరాయ త్తమయిన “'దివిపమిను ఈశడు 

మున్ముండే జయించి “దివిదుర్గనిఖాల” అను బిరుదు 

నొందెను తరుచాశ శూరవరవట్టణము రాజధానిగ నేలిన 

ఉండిరాజులను, శామవరము శాజభావిగ వేలిన భక్తి 

రాజును ఇతడు జయించెను వీన్ముట ఇతనిదృష్టీ నిరవద్య 

(ప్రోలువైవు మరలెను నేటి వళ్చిమగో డావరిజిల్లాయందలి 

నిడదనోలుపురమే చాటి “నిరవద్య[ఫ్రోలు”. కురుష్కా 

(శ్రమణకు పూర్వము శాకథీయచకవ ర్తుల బలవ త్తరమగు 

కోటలలో ఇది యొకటిగా నుండెను తరువాత అన్నచేన 

చోడున కిది |ప్రఛానదుర్గముగా నుండెను అన్నదేవడోడు 

నకుమ అన వేమాశెడ్డికీని జరిగిన యుద్ధమునందు అనవే 
మునకు ఈదుర్గము స్వాధీననుయ్యెను ఈదుగ్గనిజయ 

ముతో అన వేమునకు అన్న చేవునిరాజ్యము స్వాధీననుగుట 

యెగాక, గోదావరి యొక్క ముఖ్యశాఖలగు వానిస్ట్క 

"గౌతమి అను నదుల మధ్యష్థమగు సారనంత మైన ప్రదేశము 

రీకనినళ మయ్యెను క ౪ 1874 నాట్ చాదవుర 
ఇానవము వలనను, (ద్రాజారామ శాసనము వలనను, వానపల్లి 

శా[మ్రళాననముమూలమునను, గౌతమీనదీ పొగరవంగమ 

స్థానమున నున్న కోననీన్కు పొనారునీను (నేటి రాజోలు 

శాబాళ్ళా అనవేమునకు వళవడినట్లు (గ్రహింవవచ్చును 

శననళమయిన కోనసీనుయందలి “నడుపూరు” (గ్రామ 

మును వేమవరమను చేరుకో చంద్ర(గ్రహణనమయ మున 
ఈనెల్లెలు చేమసానికి పుణ్యము శేకూరుటపగాను 

(కాన్శాణులకు చానముచేన్సి ఈ (వ్రభువు శాననము 

వేయించెను ఏిఖయనంకములగు సె దండయా[తలయందు 

ఇతనికి నసియపడిన వారు రెండన కాటయ కెళ్లి రిండన 

మారయరడ్డి, చొడ్డారెడ్డ, దువ్వూరినంళస్థులు మున్నగు 

వారు 

వ్రథమసం(గ్రామములందు విజయలత్మివి చేపట్టిన రెడ్డి 

చీరలు అధికతరో జయోళ్చావాముతో గోరానరిని చాటీ 



'ముమ్మడినాయకుని శాజ్యపొధమునకు మూల స్తంభము 

వంటి కాము హేంద్రవరదుర్గమును ముట్టడింంను ఈ 

యుద్ధ ఫలిశముగా శాజను హేందద్రవరదుర్గము అన వేమా 

'ెడ్డికి వవ. మయ్యెను మంచికొండదొరలు ఆతనికి సామం 

శుళైరి 

శాజమ హేం[ద్రవర విజయనముతో నిరాటంకముగా 

అన వేమారెడ్డి తన్ననెన్యములను దతణళళింగమునందలి 

సింవోచలవర్యంతము. నడవెను దుగ్గమారణ్య వర్వక 

వరిర&ికమయిన ఈ(వ్రదే? మును అచాగరకజాతులకు 

బాయకులయి వీరసామంతులని సిలునబడు మన్నెదొర 

లను నళవరచుకొని అన వేమారెడ్డి తనకాలముశాటి వీరు 

అలో మేటిగా గణన కెక్కెను 

'గౌతశ్రమీశీరమునుండి ఉత్తరమున కళింగమువరకు 

వ్యాపించిన ఆం ధ్రఖండనుండలము అను భాగమునకు 

డొరలయి వీరసామంతులనబడిన కొప్పులనాయకుళను 

అన వేమారెడ్డి జయించెను శారచానదీతీరమందలి వడ్డాది 

శాజధానిగ నీంవోచల (ప్రొంత 'డేశమును పాలించు 

చున్న నుత్స్యవంళస్థుడగు వీరార్జునదేవునికూడ ఇతడు 

జయించెను వారలలే కన్సములను గొణెను అనవేమా 

ెడ్డ గోవ విజేత ఇతడు ''సించోచలాది వింధ్యపొద 

వ్రకిస్టీత కీర్తి స్తంభు"' డని పొగడబడెను కావి ఇతడు 

(బ్రతికియున్నంక కాలము రాచకొండ, 'చేవరకొండ దుర్గ 

ముల కథివతులయి, ఛాశకొండరాజ్యమును వరిపాలన 

చేయుచుండెడి అనపోత మాధవనాయకు లొకనంకను, 

విజయనగర ప్రళువు లొకనంకను (గ్రబలవిరోధులయి ఇని 

శాజ్య మా శ్రమించుకొనవలయు నని (ప్రయత్నములు 

నఠతము గావించుచునే యుండిరి ఇతడు వ్రజాసరిచిళ 

చతుర్విధోపా యుడు కందుకూరు మొదలుకొని విశాఖ 

పట్టణమండలములోని సింపోచలపర్యంత దేశ మును 

జయించి, ఈతడు సరిపొలనచేసినట్లు ఊహించవచ్చును 

శ్రీవైలాది శాననములందు శానవచ్చు కీరదములలో 

కొన్ని వంళపారంవర్యముగా ఇతనికి నంకమించి 

నదియే అయినను “ రాజను హేం|ద్ర, నిఠనద్యనగరాడి 

విహళివిధ స్థలదుర్గవర్గ విదళన బలరామ", “సాగర 

గౌతమీ సలిల సంగమ సకల జలదుర్గ సాధన 

రఘురామ" అనునవినూ[కము ఇతని (గ్రత్యేక వలి 

అన వేమా రెడ్డ 
చి 

(ప్రాళవములకు నిదర్శనములయి కురు సాగించిన విజయ 

్రష్థానముల జయ గౌరవచిన్నా ములయి ఒప్పుచున్న వి 

ఇట్లు దిగ్విజయాలంకృతుడయి, |ప్రజాహిక కారియై 

“భూమీ శే చిర మన్న వేమన్ఫవళా భూయో లభంకే ఆవాః 

మృద్వన్నం మృదులాంరం మృగమదం శామీక రం 

చానురమ్ " 

అను పొగ డ్డకు పాత్రుడయి ఆన వేముడు |ప్రజాఫరిపాలన 

మొనచ్చెను 
ఇతడు ఆగమశై వాచారవరాయణుడు నట్కాలము 

అందు కివపూజచేయు భక్తుడు అన వేముని రాజ్యము 

శాంఠియుకనుయి. పొడిసంటలతో, ధనకనకనమ్తవానాన 

ములతో తులదూగుచుంజెను ఇతడు గొవ్పరోసికుడు 

శన్తూరీ, కుంకుము, ఘనసార, నంకుమద, హిమాంబు, 

శాలాగరు గంధసారములతో కవి, వాంళిక, వై కాళి 

శాదులకు ఉళ్చావా మధిళమగునట్లుగా వనంకోశ్సనము 

(మరకోత్సవము)లను జరిపి వసంత రాయడని పిలువబ డెను 

అన వనేనుభూపాలుడు విచ్యాభిమాని అనియు, పండిత 

వదపొళి అనియు, కవులపాలిటి కల్పతరు ననియు 

అవేళములగు చాటుళ్లోకములవలనను, పద్యములనలనను 
'శెలియుచున్నది ఇతనిశాలమున బాలనరన్యలి విధ్యాధి 

శారిగ నుండెను తరువాత (తిలోచనాచార్యుడు అను 

కలీళ్వరుడు శావనాచార్యుడుగ శానవచ్చును కప్పు గల్లు 
శామళాననమునకు కాలినరవ్వతి కర్త ఇన్ముడిల౦ళ, 

చానపల్లి తామ ళొవనములకు (తిలోచనాచార్యుడు కర్త 

ప్రకాశభారతయోగి అను మరియొక ఆం (ధ్రళవీళ్వరుడు 

ఈ మహీపాలుని ఆస్థానమునందున్నట్లు ఇలియుచున్నది 

ఇకడు తన చాయాద.లిచేశగూడ పొగడబ జను కుమార 

గిరి వరవతిశాసవములో ధర్భకత్సరుడనియు, శాటయ 

వేమాశెడ్డి శాసనములో నుజనుడనియు, కోమటి వేమా 

శెడ్డి శానననులో “వళ్ళో శ్రరుం"డనియు ఆన వేముడు 

చేర్కొనవడెను 

అనవేమారెడ్డి గొన్న లితరణకీలుడు శన తండ్రియగు 

ప్రోలయ వేమభూపొలునివలెనే శ్రావ్మాణ వృత్తులను, 

ధర్మములను శాపొడుటయేగాళ్క (శ్రౌతస్మా ర్తవిద్యలను 

(ప్రోళ్చహించుట కై (శ్రావ్మాణులపు అ(గ్రహారములు 

భూములుచానము చేసిన మవోచాతఇశడు ఈనినయమున 



అనీళర్లీ 

అవేకళాననములు [ప్రమాణములు “ఐహు సహ న్రనువర్డ 
చాననంళోసికమవోక వీళ్వరు" డనియు “బ్రహ్మాండ దాన 

కల్చతరుదాన్క గోవపహాన్ర దానవరు" డనియు ఈతనిని 

జలు విస్తారముగ కీర్తించియున్నారు (క్రీ శ్రైలకును 

శాచల వందాళానుఘులండు తనగో (క్రసామములతో 

నిశ్యనై వేద్యములకు ఇతడు వర్చాట్లుచేనెను కాశిలో 

(8) విశ్వేశ్వరునకును, నీంపోచలమునందు విస్ణువునకును 

వైంళళ్యార్థ్మమై. తుల్యభ క్రికో ఇతడు భూడావాదికము 

లము శావించేను 

వీళాన్న వేమన్ఫవలి అని పేరుగాంచిన ఇశడు కుల 

(క్రమాగతులయి ళాజనీతివిప్పుయులై న నుం|శ్రి దం కవొథుల 

నవోయముతో క్రీ ౪ 1864 నుండి 1886 నరకు 

అఖిండవై శవముతో రాజ్యమేలి యుద్ధమునందు వీర 

న్వర్గము నలంళరెంచెను 

వీయు3ె 
ఆనితల్లి శాకలీయ సామ్రాజ్య పశనానంళరము 

యవవస్ణావిశ మైన ఆంఛావనియందు, అం(ధసంస్క్యృతిని 

థీరీగి కొంక కాలము విలతణమఘుగ నిలుపగలిగినవొరిలో 

"ెడ్డిరాజు లొకరు ఈ రెడ్డిరాజ్యయుగమునందు ఆర్య 

ఢర్మనులను పోషించినవారు |స్రకువులగు "రెడ్డిలీరుకే 

ఇ "ెడ్డివీరులిళాణులు నయిశచు ధర్ముపంస్కృకి నంస్థానన 

యందు ఖొగస్యామినులై 'ేరొండిరి వీరిలో చెడ్డకోమటి 

శేాశెడ్డి భార్యయగు. కూరాంజయును. వేనూంలికో 
మర్గాంి, అభికల్లి అమునారలు వేర్కొనదగివవారు అని 

తల్లి అల్లాడ వీరథద్రారెడ్లి రాజి ఈమె పుణ్యగుణాథి 

రామ యని కీర్తి కాందినడి సాహిక్యశొర్య సంపా 

యగు శాటయ వేమా రడ్డికిని, కమౌరగిరి శెడ్డిసోదరి యగు 

తోడ్డాంబికకుము కూతురు కాటయ వేమునకు ఛాజ్యము 

ఫిశ్యముగా నం|క్రమించినదికాడు అది కార్యయగు 

డొడ్డంలీళ మూలమున అరణముగ ఆభించెను శావున 

ఆరాజ్యము అనిరల్లికిని అమెమూరిమున అమెళ్ల ర్ల యగు 

అల్లాడ. వీరళ్మదారెడ్డికిని నంశ్రమించినడి నువోకవి 

శ్రీనాథ నిరదితమగు కాశీఖంగనునందు ఈమె పాజా 

దిందిళాకేవతగ కీ ్తింపపడినది. “అనితల్లి వ్యరి కామళల్లి 
నురయాస్తా్రీం దసీమాననీ, ఘనసామాళ్య సమర్థళా 

(ప్రతిమ సాణుదింది రాదేనత గ్? 

సచ్చరిత్ర యగు ఈ అవితల్లి ధర్మానర క్రయై అ నేక 

ములగు విశరణములను గావించెను అందు ముఖ్యముగ 

శేర్కొనడగినది 'కలునచెరువు' అను (గామచానము 

ఈమె ₹లువచెరువు అను (గ్రామమును నరహీతచార్యుడు 

ఆను వరహితవ రాయణుడగు వై ద్యవ రేయ్యునకు UU 

1946న నంవత్సరమున |శ్రాళణ వివుళ అష్ట్రమీరిశమున 

చానముగావించి వై ద్యవృ శ్రీని పోషింరెను ఈ చాన 

సందర్భమున (భా నుఖడిన శాసన మే నేడు చార్మిక్రక 

ముగ (వసిర్ధివహించినది ఈ శాసనము బయలు వెడలు 

టకు పూర్వము ెడ్డిరాజులందు, మీదుమిక్కిలి రాజ 

మ'హేంద్రవర "రెడ్డి ప్రథువులనుగూర్చి కొంత పొరబడుట 

సంభవించెను 

ఈ శావనమువలన రాజము'పాంద్రనరమును పాలిం 

చిన ్రథశు(వ్రభువు అల్లాడ రెడ్డి కా డనీయు శాటయ 

వేముజే అనియు కేటనడుచున్నది  కాటయనేముని 

యొక్కయు అశని కుమారుడగుకుమూరగిరి యొక్కయు 

నురణానంతరము దేశము “క్షునృపకి జలరాశి నగ్నము" 

కాగా, కాటయ'వేముని బంధువగు అల్లాడ రెడ్డి రాజ్యము 

నుద్ధరించి, శాటయ వేముని కూతురగు అనికల్లి! పట్టము 

కట్టినట్లు తెలియుచున్నడి 

అవితల్లి కలువచేశు శాసనమువల్ల నే (ప్రశానర్నుదుడు 

విధివళమున బందీళృతుడై ఢిల్లీకి తీసిళొనిపోబడక వూ ర్వ మే 

పోమోద్భక యగు నర్మడానదియందు వ్వచ్ళంద నురణ 

మును పొం డెనని కెలియుఛున్నది 'స్వేచ్చతో నురణించిన 

శాకలి ప్రళావర్ముర చక్ర ర్తి తరువాత తిలింగథూమి 

యవనమయ మైన దనియు, నుహాజలనునందు మునిగిన 

భూమి నుర్ధరించిన ఆదివరాపామూర్తినలె [ప్రోలయ 

వాయకుడు యవననోదస్థమగు భూమిని వై కెత్తి (ప్రకిష్ణించె 

ననియు తెలియుచున్నడి ఇళనికరునాత ఇశని సినకం డి 

కుమారుడగు కాసయభాయకుడు ప్రభుత్వము నెరఖనట్లు 

శానవచ్చును ఇతని అధితత్యము[్రింం 78 మంది 

నాయకులు చేనలొనర్చు చుండిరి 

ఈ అవికల్లి కలునచేటు శాననము, గోచానరిమండల 

మున నున్న శాకిచాడశాలూకాయేందలి ఆర్యానశనును 

(ఆర్యవటము) (గ్రామమునందు అభించినది అది ఆంధ్ర 
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'వుటలందు. |వచురింపండినది మహాసాధ్వియగు నీమె 

1488 వ సంవళ్సరమున దేవ బ్రాన్యాణ చేశ్రముల 

మీద సన్నును రద్దు కావించెను 

ఈ విధముగా నీమె గాణీయై, అల్లాడ వీరళ(దాశెడ్డి! 

జేవియై, లేవ(బావ్మాణ భక్త మొ, పాధుకీలయై, అనేక 

భూరి డానముల గావించి చిరన్మరణీయ అయ్యెను 

పియలె 

అనుభవమూరివాదను (2001645). ఈ అను 
భవమూలవాదము సశ్సినుఖండమున 17,18 శతాబ్దము 

లలో వ్యాప్తీనంది గొప్ప సారన్వశమును నృజించినది 
కేళను పండితుడు డీనికియూలస్థాపబాచార్యుడు తరువాత 

విఖ్యాతిగాంచిన కెంథామ్, లాశే, వ్యూమ్, జాన్ మిల్, 

జాన్ స్టూవర్టు మిల్ మున్నగువారు దీనిని ఐవంరూవములి 

పోసించి, సమర్థించి (వచారముగావించినారు 

ఈ వాదము ంచుటకు తగిన శారణములు 

లేకపోలేదు వూర్వళశాబ్టములలో మళాచార్య[ప్రోక్తము 

కైన నిర్ధాంతములను ఆంధవిశ్వానముతో స్వీకరించుట 

(వ్రజానమూవామునకు అభ్యాన మైనది మఠ(ప్రచారకులై న 

గుదవర్గము ఈ యంధవిశ్వాపములచే |ప్రోత్సహీంచి, 

'హేతుచాదమునకు ఎట్టియవశాళమును శేకుండశేసిరి 

(ప్రకృతిశా వ్రరవికిరణము లన్సుడే విజ్ఞానవవంచమున 
(ప్రనరించుటకు ఆరంభించి, "హేతువాచాంకురములను 

జనింపశేచెను నిర్ల్మేకుకముగా వీడియు విళ్వసీంనరారను 

ఈ వాదవిధానము అన్ని రంగములలో వ్రవేశించినది 

శాజకీయరంగమున ఈవాద ఫలితముగా |వ్రజా ప్రభుత్వ 

ఛానములు పొంఘికరంగమున సర్వమానవ సమానత్వ 

భావములు, మక రంగమున నా  వ్లీళ,నొ  వ్లీకసమ నంకయ 

వాదములు 'కేశెశ్తినవి 

ఈ అనుభనముంలచాదత_క్యమునందలి ముఖ్యభాన 

ములు వవనగా, 1 మనస్సు అనునది నిర్గుణమైన ఒక 

రూనము చానికి స్వయం[వేకాళకత్వమువలన గలుగు 

న్వయంనిర్ణయశ క్తి లేదు మనస్సు స్వయముగా శేయునలి 

అన్నియును ఊవోజన్యములై న కల్బనములే చాట 

బా గ్థవికజగత్తులోనుండి కెచ్చుకొనిన ఆధారము లేదు 

2 మనకు లభింఛునవి వావ్యాజగత్తులోని వన్తువులనలన 

ఇంద్రియములకు గలుగు వేరనములుమా[శ్రమే 

షీ 

అనుభవమాలనాదనము 

([mpః088008) ఈ వేదనముల మూలమున వస్తువుళి 

ఆకృతులు మన నునన్సునందు ము[డ్రికము లగుచున్నవి 

ఈ వ్యక్తులను వస్తువులను గూర్చిన భానములు తగా 

తణమునకు జవించి, అంఠకరించుచున్నవి ఇవి యొకచాని 

వెనుక నొకటి కన్సట్టుచున్న వేగాని, వీటి క వ్యోవ్యనంబంధ 

మెట్టిడో మనకు కెలియదు కొన్ని శాటస్థ్యములు కలిసీ 

తిరిగి తిరిగి నంభవించుచుండుటశే, ఆవి పరస్పర సంబంధ 

ములుగలవి యగుటచేశనే అట్లు శటస్థించుచున్నవని 

యూహించు మానసికళానమునకు ఆధారము లేదు 

లోకములో కొన్ని సందర్భములు తిరిగి తిరిగి అదేరీతిగా 

వంభవించుటకే * సాహెచర్యసిచ్భాంత * (A81001810] 

కలు) మని 'వేరిడిరి నన్తువుల వావ్యోళ్ళతియేగాని, చాటి 

యాంకరంగిళ స్వరూనముగావి, వాటి ఆన్య|ోస్యసంబంధ 

మ్యూశ్రముగాని, మన ఇందియములకు వేదనములరూన 

ములో లభించుటలేదు లీటివిగూర్చి మనన్సుచేయు కల్పి 

నములు వా శ్రీవిళా భారళూన్యములు 

ఈ సిద్ధాంతముననునరించి, మళసూ[తములన్నియు 

మనః కల్సితములై న మానసీకాస్టోదము నొవంగు నిరా 

ఛారభానములే శాని, నిజ పవంచమునకు నేంఐంధించిన 

వని రుజువుచేయుట శాభారము లేదని ఈ అనుళభవమూలి 

వాద శ Lt. నిశ్చయము 

అదేవిధముగా నై కికనూ త్రము (ThE Mori Law) 
శాశ్వతమైన వరమ ప్రమాణము శాదు ఆయా శాలముల 

యందు సమౌజాక్యుదయమునకు అవనరములని తోచిన 

కొన్ని నియమములను వాటి మేధావులు కల్పించి, ఇవి 

నీశిధర్శము లనిరి చేళళాలపాతములలోని మార్పులను 

బట్టి నీశినూశ్రావియు, తచాశరణ విధానమును 

పరిన ర్రనమందుచు వచ్చెనని చరిశ్ర మనకు శెవ్పచున్నడి 

ఈ కారణముచే ఈ ఆనుకవమూలవాదులు (ప్రయోజన 

పిర్ధాంతమును (౮॥ltan2n18m్గ) సమర్థించిరి మనము 

విశ్వవించుచున్న మకపిద్ధాంతములు, నీతినూ కములు, 

సామాజిక నియమములు, శాజీయ శాననాదులు, 

అన్నియు ఆయా 'దేళశళాల జనావసరములై న శల్చనముకే 

యనియు వాటికి వరన ప్రామాణ్యమును అంటగట్టి 

జూచుట మనియు నీర చాదమై యున్నది 

పరమార్థము లేశ సరమవత్య మున్న నుండనళ్ళుము కాని 



అనునుకొండ 

మన ఇందియవ్యాపారమునకు చానిపోకడ లెవ్వియు 

గోశరించుటలేదు మానసికముగా కేయు ఊహోళల్చన 

ములు చా సవిళశకు నంబంధనులేని వని చారి నిక్బ్టయ 
నిర్ధాంతమై యున్నది 

ఈ సిద్ధాంతము లలహీనమైనదని విరూపించుట కష్టము 

శాదు మనస్సు అనునది, నిర్గుణనిష్కి 9 యాక్శక రూవము 

గారు ఆరి నన్తు నశ్యానత్య న్వరూపములను విచారించి, 

తెలిసికొను స్యయం|పఠిళగలదని శరుచాతవచ్చిన 

త క్లషజ్ఞలు ఉగ్ధాటించియభూరు మ 

అనుమకొండ అనునుడు, కొండడు అను ఆట 

వికులివలన ఈ (గ్రానుమునకు “అనునుకొండి యను 

"చీశేర్చ డెననియు, అనునుడు వొనునుళొండను వర్చరోచె 

ననియే, కొండడు కొండివ ర్తి గశ్చననియు స్థానీకచర్మిత 

మున గందు |పారీనశాననములలో అన్ముకాకొండ, 

కనునుకుండాపురము,  అనుమకళొండ ఆను రూపాంతర 

ములు గలవు వీనుమంతుడుగల కొండయేగుటచే వానును 

కొండయను భామ మేర్పడియుండునవియు, హానునుద్గిరి 

కంన్కృృశరూపము చాని'కిర్భ డెననియు, |ప్రశాజరుదీయ 

మున విచ్యాభాథుడు చానినే సానుమదశలనుని 

రించననియు కొందరీ అభ్మిపాయము అనుమకోండ 

(ప్రొలీవనగరములలో నొళ్కటి పురళావ్యామునందు 

(వొంటరురోడ్డు చెంత) శాళానీగుండ్లు ఆను అనార్యుల 

సమాధులు (011%) కలవు చాటే  న్భృతీనిజట్టి అవి 

6000 వంవత్సరములవాటి నని ఫరికోధకులు నిర్ణ 

యించిరి నికచరి(కములలో 14 మందిరాజులు 

పాలించిన పిన్ముట (తికుననమల్లుడు (కెండన చేశరాజు) 

శాజయ్యెనని కలదు అచటినుండి శాక తీయనంళ (కనుము 

అందు గలరు అచట పాలించిన 14 మంది రాజులు 

చర్మికమున కనుషట్టరు నందృుడు, సోమరాజు, మాధన 

వర్మ వీరి చర్మిత్ర లెంళనరకు నిజమో! నందుడు నంద 

గర శెలకొల్సి పాలించెననియు, ఫోమరాజు కటకవల్లభు 

నితో పోఠాటమున మరణింపగా గర్భవతిగ నున్న ఆతని 
భార్య సిరియాలడేని అనుమకొండలో మాధనళర్మ 
అశ్రయమున నురత్తతగ నుండి కుమారుని గని ఆ బాలు 

నప మాధవవర్మ యవి వానుకరణము శేపెననియు, 

మాధవవర్శ సెద్దవార్తై సచ్చాశ దేవి అను[గ్రహమును 

విడస్కి వితృళాజఖ్యమునంతయు చా[క్రమిం చెననియు స్థానిక 

చరి తలండు కలదు ' మాధవవర్మ కొన్ని రాజకుటుంబ 
ములకు మూలిపురుషుడుగ కనడుచున్నాడు 

అమోఘ వర్లుడను రాష్ట్రకూట శాజు హనును 

కొండలో తొమ్మిదవ శశాబ్దమున చాళుక్య భీమరునును 

|ద్రకినిధిగా నుంచెను 'మొదటి కాక కి ప్రోలరాజు త్రైలోక్య 

మళల్లుడను కల్యాణి చాళుక్యునిశే వదువొకండన శకాక్ట 

మున అనుమకొండ విషయమునకు అధీళ్వరుడుగ చేయ 

ఐ౭ిను ఈ మొదటి (ప్రోలరాజు తండి మసావీరుడై , 

శాకకి పురాధిశాథుడయ్యను అశనివే మొదటి జేర 

రాగ వ్యనవారింతురు మొదటి ప్రోలరాజు కొడుకు 

కెండన కేఠళాజు ఇతని కుమారుడు 'రెండన |పోలరాజు 

ఆనుమకొండలో మూడు కొండలను గలిపి ఎత్తైన మట్టి 

కట్టబోసి కోట నిర్మించబడినడి కొండల వై దృఢముగా 

శాఠికోట కట్టబడినది కొండల వై దిగంబర కై నమూర్తులు 

శలవు _కైనమళ మిచ్చట వ్యా త్తమైనది వద్భా&ి యను 

'శేవకయు. నిస్టే్యరుడును కోటలోనున్నారు నీరును 

శైనడేనతలే ఇప్పుడు వైదిక 'చేనతలుగ మాంిరి సిళ్ణేళ్వ 

రాలియము కెంతగల కొండ అనుమకొండ 'రాజధానిగ 

మండి సమస్త సౌళాగ్యముల కాటపట్టుగ నుం జెననుచు 

అతి విస్తృతమైన యొక శాసనము బెక్కుటకు (ప్రారం 

భింపబడి మధ్య ఆపబిడినది చాకుక్యుబను, శాకకీయు 

లును దీనిని రాజధానిగ రూపు శేఖలు దెద్దిరి కైన 

మందిరములకు, శివాోలయములకు, శినలింగములకు తెక్క 

లేదు భూగర్భమున నిన్ని యో 'చేవళములున్నవి గోడ 

లకు పుచాదుళు కీయునప్పుడు ఆలయములు, ఇటుక రాళ్ల 

వరునలు, వి[గ్రవాములు, లో వేరులు, బొన్సలు కనవచ్చును 
విరుగగొట్టలడీన జేనళామూర్తులకు లెక్క యే లేడు 

మొదట శై నమకము, తరువాత కై నముకము రాజాద 

రణమనును బడసినవి ఈ రెండు నుకముల నంఘటనము 

గూడ జరిగిన చిక్కడలే ఆ వి న్హృత కథలు జ్ఞాపకము 

జేయు చిన్నూములు లిఖతరూవనుగ, వ్మిగ్రహరూవముగ 

'పప్కలు గలవు 

అనునుకొండలో కాలకము[ద్రము, భ(దశాళి 

ఇరువ, నీర్ధసాగథములు చీరుచెందిన శటాకములు గంగా 

18% 



“ధర మంత్రి (ప్రోరిరాజు శాలమునందు నగగపాలకుడై, 

రుద్రదేవుని కాలమున నుంతియై వ్రపిద్ధిగడించెను ఇతడు 

అనునుకొండలో |ప్రసన్న కేళచారియము, రు(చేశ్వరాల 

యము వుక్నేళ్ణరాలయము, ్రిమూర్తు?ి ఆలయములు 

మొదలగునవి కట్టించెనని శాసనములలో గలదు కాని 

ఇవు డవి గుర్తింపరాకుండ చాళనమైనవి గోనగి ఈశ్వర 

'జేవుడు నేయి న్తంభాలగుడిలో సవా వలింగ (వకిస్టచే'సెనట 

జగద్దేవుడు సర్వ మాండలిక రాజుల సనోయమున కెండన 

(ప్రోలరాజు శాలమున అనునుకొండను ముట్టడించి పకా 

నీతుడయ్యెను 'శామేళ్యర వండిశుడు లకులేశ్వర మశ్రము 

వాడు (పోరిరాఖాచే నక్కా. రములొందిన గురునర్యుడు 

హనుమకొండలో స్ముపనిద్ధముగు శివపురము ఆశాలమున 

నుండెను 

రుద జేవుడు అనుమకొండలో గట్టించిన వేయి 

_గ్తంథముల గుడి మిగుల (పళ స్తమైనడి మండవము 

'వేడుగనుు ఆలయము వేరుగను ఉన్నవి ఈ "కెంటికి మధ్య 

సజీవముగా నున్నటుల చెక్కబడిన నంది దర్శనీయము 

అందలి శిల్చ కై వుణ్యము నర్గవాకీతము నందికి అథి 

ముఖముగా |క్రికూటాలయము గలడు అందు ర్వశ్రేశ్వ 

రుడు, చానుచేవుడు, నూర్యడేవుడు ముఖ్య చై వశములు 

చ్వారముల వై రేనశామూర్తులను అంత ళాళములు తొలిచి 

నుందరముగా శెక్కించినారు కాకతీయ కిల్చమునకు 

వరమానథియగు నీ చ్వార శెల్సి నుర్భుతమైనడి శాళతి 

రుదజేవు డీ యాలయమును లోకో త్తరముగ శాళ 

1064 చిత్రభాను నంవత్సర మాఘ శుద్ధ పంచమినాడు 

(8 శ 1162) నిర్శింపించెను ఆలయ విర్మాణానంతరము 

ఓరుగల్లును రాజధానిగా చేనిళొ సను 

ఓరుగల్లు శాకతీయుల శాజధానిగ 'జేనికొనలిడి 

నప్పటి నుండి ఆది మవోనగరముగా మారినది అట్లని, 

నాడు అనుముకొండను చిన్న చూపవు జాడలేదు రాజ వరి 

వారము, రాజులు, విద్వాంనులు పొనునుళొండ నుండి 

ఓరుగళ్లునకు రాకపోకలు చేయువారు “కెంటేకిని అనిచా 

ళాన సంబంధముండెడిది 

(వ్రన్తుత శారిమున అనుముకొండ గొవ్న వ్యాపార 

స్థలముగ (పళ స్తినహించినది లలికకళారాధకులు వలువు 
రచటగలరు అనుఘకొండ జిల్లా ముఖ్యస్థానము ఉద్యోగు 

అనువర్తిత గణీఠళాప్రము 

లందరు ఇట నుందురు వై జాము రొరతనమున ఇది 

శెలంగాణమునకు నుజాయై వరళెను నుబేచా రిట నుండు 

చాడు వి యే వరకు గల మొదటికరగతి కళొాశాలయు, 

జోధనాభ్యనన కళాళాలయు అనునుకొండలో చే ఉన్నవి 

'శెంగాణముర రెండవ (గంథాలయననదగిన రాజరాజ 

నరేంద్ర (గంథాఆయము గలదు ఇది నువర్గోత్సవము 

జరువు నయస్సున నున్నది భద్రళాళి తటాకము జల 

ము ఛాని (క్రింద వరిపంట విస్తారము అ చెరువు 

కట్టనై నున్న కదశాళీ జేశాలయము (ధ్రసిద్ధమైనది ఆమె 

శాకతీయుల కులదేవత శిథిలమైన ఈ పళ స్తరేవళ మును 
పునః ప్రతిష్ట చేసి, నగరవాసులు అ దేవతను భ_్షకద్ధలతో 

పూకించుచున్నారు మువ్చది యిర్ధరు నుంశ్రుంలో గణ 

నీయుడుగా విక్టలమం (త్రీ శాననము లిందు గలవు వై స్లన 

రకుని పేరిట గఆ (శ్రీరామానుజ దేవాలయము 

(వళ మైనది దఉిణచేళములో నున్నట్లు తీగ్చిడిద్ద బడిన 

శామానుజుల విగ్రవాము మిగుల ప్రాచీనమైనరి 'యకి 

పకీ ొనుమద్గిరిరాజనుందిరా' అను మకుటముగల శతక 

కాజ మీయనను గూర్చినడే ఈ రాష్ట్రమును జాడవచ్చు 

శళ్యావియులు వేయి గ్తంథముల గుడిలోని అర్భుత శల 

ములకు ముగ్ధులగుచుందురు కాకతీయుల కీ గ్రిచిన్నాముగు 

నీ జేవళము అర్షశాఖవారి కృషి ఫలితముగా ఇప్పుడు 

దర్శనీయముగా నున్నది 
దివిరు 

అనువర్శిత గణీతశాస్త్రము - గణికళాస్త్రమును 
రెండు భాగములుగా విభజించవచ్చును (1) శుద్ధ గడీ 

తము, (ల) అనువర్తిత గణితము శుద్ధ గణీతమున ఒక 

సముభాయములోని రాసులు కొన్ని నిర్జీత విజంధనలకు 

లోవిడినచో చానినుండి యుత్నన్నమగు ఫలికములను 

పాధింతుము అనువర్తిత గణితమున నట్లుగాక (ప్రయోగ 

పొవ్యముశే కథ్యమగు ఫలితములను సాధించుటకు 

వీ వ్రకృ్ళకిమ్మాత్రము అవసరమో కనుగొందుము 

మొదట శాస్ర వద్ధకిని సూర్యచంగ్రారుల చలన 

మును పరిశలించినవాడు గెలీలియో (1564 1642) 

ఈతనికి ముండే కొందరు శా(ర్రజ్షైను నూర్యచం డాగుల 

గనునమును కోంశఠనరకును కనుగొన యత్నించిరి 

కోనర్నిళన్ (1478 1648) అను శావ్రుజ్ఞడు నూర్య 

187 



అనువర్తిత గణీతకావ్రమ 

కుటుంవిమునకు సూర్యుడే శేంద్రమని భావించి ఈ గహన 

ననున్యను కొంతనరకు శేలళవరచిను ఆ తరువాత ఈ 

చలన సిస్ధాంతమున చెప్పుళొనదగిన యఖివృద్ధిని (వచే 

చెట్టినాడు ఫర్ (1571 1680) ఆ తరువాత వచ్చిన 

ఇశీలియో పకన నస్తుచలనమునై గావించిన (ప్రయోగ 

ములు న్యూటన్ (16421727) చలననూశ్రములు 

ఖగోళ ళ్ళాన్తు విళాసమునకు తగిన దోనొద మొసంగుజే 

గాళ శలనళాన్ర్రమున కొక నిర్దిష్ట స్థానమును అభింవ 

జనని. డీనిచే గెలీలియో న్యూటన్ సిద్ధాంతనుని 
యందురు ఈ నిచ్ధాంకమున ముఖ్య విషయములు ₹0డు 

() యూక్లిడ్ యొక్క కేభాగణిత ధర్మములు స్థలమున 

బన్నవి (8) వలి వస్తువునకును (గవ్యరాళి ఉన్నరి ఈ 

దన్యళాశి చాని జడత్వముచే నునకు ద్యోశకమగును 

అని తరువాతి రెండునందల నంవత్సరములలో జరిగిన 

శార్యము నూర్యచం[ద్రాదుల చలన కనుమున న్యూటను 

ఘాత్రములు పరియైననని బుజవుచేయుటయే, ఈ 

న్యూటను నూశ్రములు పరమనసత్యములు కావని 1916 

వరకును కముగొనలేకపోయిరి 1916 లో బక్క్టయిన్ 

శన సావేశ పర్ధాంకమును [ప్రకటించెను ఈ సిద్దాంత 

ముశే మార్యచండాడులగనున ముఅకి నూత్మవరిశీలనము 

నకు గురిమై న్యూటను నూతములు మాలముగ 

నత్యములే యైనను నూశ్నవరిశీలన కవి'చాలవని 'ఇలిసీనది 

ఈ విషయము బుధ గహాకజ్యూచలనముడే ముజువై నది 

19 న భళాక్టిమున ళ క్రి చాదమున వికాసము కలిగెను 

దానికే వస్తుచలన శాత్రనునకను సచార్థవిక్ఞాన రపా 

యన శా్ర్రములికును సన్నిహితనంజింధ మేర్పడు'కే కాళ 

వస్తుచలనపిద్దాంతమునకు చ్యాపళత్వ మేర్పణెను కాని 

ఈ వాదము అయణిసంఘట్టన (ఉ[యిన కటట కు 

వర్తింపదని (ప్రమాణవాదము (Quantum Theory) 

బుకావులేవెను ఈ విధముగా 800 దీండ్లనుండి జెల్లులడిలో 

నున్న ఈ సిర్ధాంతము యొక్క. పరిధులను 80 న శ శాప 

మొదటి భాగములోచే నిర్ణ యించగశిగిరి 

యంగక్రకావ్రము అనునర్తిత గణికశాశ్ర్రముయొక్క 

ఈ శాఖ నన్తుచలనమును గురించియ్యు చలనమును నిజం 

భించు ళత్తులిను గురించియ నస్తువును నిశ్చల ఫ్థీకితో 

మంచుటప నయ శబ్తళను గురించియ శక్చించును 

యంతళానన్త్రు మను పదమునకు యం[శములకో 

సంజంధమున్నట్లు ధ్వనించును అనువర్తిత యంత్ర 

(ఉకి2066 Mechanics) అను శీర్షికలో చేడు 

ఈ [[ంద శాఖలను చేర్చుట పరిపాటి (1) స్థీతిస్థావళ 

శక్రినాదము (Theory of Elasticity) (2) (ద్రవయం[ 

(Hydro-Mechents) (8) చాయుచలన 

శాశ్ర్రము (Aero Dynamici) (4) యం|తపద్ధతులు 

(Mechaniims) (6) (పాచేవకళాన్త్రము (Ballistics) 

వై శాఖ లన్నిటికినీ సన్నిహొతనంబంధముగల యంత్ర 

శాశ్ర సీద్ధాంతమును (Theoritcal Mechanics) రెండు 

భాగములుగా విభజింపవచ్చును (1) వస్తుచలనళొస్త్ర్యము 

(0222100) (8) వ న్తుస్థితిశా వ్రు (5121168) వస్తుచలన 
ఇగ స్ర్రమును మరల రెండు ఖాగములుగా విభజింపవచ్చును 

(1) చలన రేఖాగణిత ళా న్రము (Kinematics) (2) చలన 

నియమ ము (Kinetics) 

శలగరేథా గణీతళాచ్చము దీనికి సంబంధించిన పదము 

లీ కింద నిర్వచింపణడినవి 

1 స్థానాంతరము (Daplacement) ఓక వస్తువు 

తన స్థానమును తీ నుండి వి! మార్చుకొనిన గీ, ల 

మధ్య దూరమును ఆ నన్తువు యొక్క స్థానాంతర 

మందుము 

2 వేగము (Vid) ఒక వన్తువు యొక్క 

స్థానాంక రవృద్ధి శ్రమము (Rate of Change of Dis- 

placement) ను చేగమందును 

శ త్వరణము (గ౦001601800) ; ఒక వస్తువు యొక్క 

వేగవృర్థి (క్రమము (Rate of Change of Veloaity) ను 

శ్వరణనుందుము 

కలన నియమళొత్రము ఇదీ ఈ [క్రింద నుచావొరింప 

లిడీన నూ కముల]వై నాఛారవడి యుండును 

(1) ఒక వన్తువువై ఇల్మవయోగ మేమియును 

జరుగని నతమున నది యెల్లప్పుడు స్థాయిగ ఒకచోటే 

ఉండును లేచా ఒక బుజురేఖవై సమాన వేగముతో 

చలించుచుండును 

(8) జక ననస్తువువై ద్రయోగింవబడు బలము చాని 

శ్వరణముతో నమూన నిన్బ క్తిగలిగి త్వరణదిశలో పని 

శేయుకు 



“(2 కియయు, (ప్రత్మిక్రియయు (4008 ఇక Re 

801100) ఒకదానికొకటి నమానముతై వ్యతి రేకదిశలలో 

పనిచేయును 

న్యూటను నరక్వాకర్షణ సూత్రము (వళ్ళతిలోని 

వతి రెండునస్తువులును ఒకదానినొకటి ఆకర్షించుకొనును 

అట్టి ఆగర్షణ్య్రమము ఈ [కంది నూక్రముణజే తెలియ 

నగును ఆకర్షణకు ఈ, ఇందు క అనునది బళా 

నొక స్థిరరాని (constant) ౬ బ్మ లు వస్తువుల (రవ్య 

'రానులు దూ అనునది వాటి మధ్యదూరము 

ఒకానొళ వస్తువువై Pఅను జలము / శాలను 

(వ్రయోగింపబడిన క%/ని అ బలము యొక్క (వేంణ 

అందుము ఈ [ండి నూశ్రమును నులకముగా సాధించ 

వచ్చును (పేరణజ వస్తువులో ఉత్పన్నమగు [దవ్యవేగ 

భేదము సూచన ఒక వస్తువుయొక్క (ద్రవ్య వేగము 
(momentum) లే ఉరవడి = ఆ వచార్థము యొక్క 

(దవ్యకాశిగ ఛాని వేగము 

వైన చెప్పబడిన న్యూటను నూ[తములు ఒళళణమ్యువె 

ఐరంవయోగము జరిగినపుడు ఉద్భవించు ఫలితములను 

'లువును ఆట్లుగాక ఆ'నేళ కణములు ఒక నుండలము 

(889m గ చేర్చడిచానిమై వివిధదిళలలో వివిధజలములు 

(వయోగింవబడినపుడు ఎట్టిథలితములు కలుగునో శెలిపి 

శొనుటకును ఆ న్యూటను నూతముతే యాఛారము 

వానిసాయనునచే ఈ (శ్రీందివిమయములు సాధింవవిడినవి 

(1) జక నిర్టిష్టదిళలో జరుగు మండలము యొక్క 

సరళద్రన్య వేగ 'శేద క్రమము అదే దిశలో పనిశీయు 

కాహ్యవలములఫలిళాంళమునకు నమానము 

మాళన ఈ స్ఫూతముచే మండలముసై పనిచేయు 

శాహ్యావిలముల ఫలిశాంము ఒకానొక దిళలో 

శూన్యమైనపుడు ఆ దిశలో మండల (ద్రవ్యవేగము మార్చు 

చెందక స్థిరముగా మండును 

ఓక్ బిందునునకుగాని ఒక అతమునకుగానీ 

సా 'వేతముగాజదగు జలవభానము (Moment) = అ 

బలము % లంబదూరము 

(8) ఓక స్థీరలిందువునకుగావి స్థీరాత మునకుగావి 

సొశేతముగాజరుగు (రవ్య'వేగ (గ్రశాన శేద క్రమము 

అనువర్తిత గజీళళాష్రమ 

అదే లిందువునకుగాని అతమునకుగాని సాపేతముగా 

శావ్యాబలముల యొక్క మొత్తము (వళావము 

నూచన కాహ్యబలములు లేనపుడు మండలము 

యొక్క (దవ్యవేగ (వ్రళావము చోరదు 

వని శక్తి (Work & Energy) (1) ఇక శణమువై 

వ్రయోగింపబడిన ఇలము గను, అడే దిశలో కణమునకు 

జరిగిన స్థావాంతరము జ్ ను అయిన ౫%? ను ఆ ఇలము 

చేసిన పబియందుము 

(2) కణ అని దానివి అ వలము యొక్క గలీజళ క్తి 

యందురు వై నూత్రములో శ అనునది కణపుదన్య 

ఛా? ? అనునది దాని వేగము 

ఈ క్రింది మాత్రమును గణితళా్త్రముచే అలి 

నులథముగ పాధింవవచ్చును 

ఒక బలముచే జరువవిడిన వని దాని గతిజళ క్షీ 

శేదమునకు సమానము 

ఇంతవరకు మనము గు రించిన చలనము కణముళకు 

సంబంధించినది అట్టి కణములు బిందువులుగను వాని 

ద్రవ్యరానలు ఆ లిందువులవర్ద కేం ద్రీకరింస బడినట్లును 

భావించుచున్నాము శాని అట్టి కణములు మనకు 

వ్రళ్ళతిలో లభ్యమగునా ? మునకు లక్య్యమగు వస్తువులు 
వక కణములుగాక అనేళకణ నసంఘటితములు ఈ 

వస్తువులను కఠిన (20836) నన్తువులందుము వీని ముఖ్య 

గుణము నమనగా నీనియందలి (వ్రకిరెండు కణముల 

మధ్యదూరము ఎప్పటికిని మారదు ఇట్టివాని'నే కఠిన 

వన్తువు లందుము ఈ నన్తువులందలి అణువుల అంతః 

వశ్రీయశే మొత్తము (ద్రవ్యవేగమునను గతీ బలమునను 

మౌర్చు కలుగదు అమభానము కకినవన్తు చలన 

శాస్త్రమునకు మూలాధారము కతిననస్తు చఅనళా్థస్త్ర 

విషయ మంఠయు ఈ [క్రింది మూడు మూ తములలో 

నంత ప్త పరువవచ్చును 
(1) ఆక నిర్టిష్ట దిశలో జరుగు కతినవర్తువు యొక్క 

సరళ|దవ్యే వేగ జేర క్రమము అదేదిళలో ఆ వస్తువువై 

పనిచేయు జావ్యాళ కుల సముదాయనునకు నమానము 

సూచన ఈ నూత్రముచే కకినవ స్తు వునై బా న్యా౭ిలము 

'లేమియు ఒశానోళ దిశలో వనిచేయనపుడు ఆ దిశలో కఠిన 

వన్తు ద్రవ్యబేగమును మార్చుశెందక స్థిరముగ నుండును 



అసువ ర్గిక సంభ్యాకొట్రము 

(క) ఇళ స్థిరాశమునకు ఫొ'వేతముగా జరుగు కఠిన 

వస్తువు యొక్క దవ్యచేగ |ధ్రథాన భేద క్రమము అదే 

అతమునప సాపేశముగా (వనిశేయు) జావ్యావిలములి 

యొక్క మొత్తము [ప్రభావమునకు సమానము 

సూచన శావ్యాంలములు లేనపుడు కశినవ స్తును 

యొక్క (దన్యవేగ ప్రభావము నూరదు 

(9) ఒక క8ినవన్తువు యొక్క గతిజళ క్షీ భేదము ఆశే 

శాలముతో ఛానీ వై వనిశేయ శాన్యూవలముల మొత్తము 

పనికి సమానము 

వై మాత్రములను సాధించుటకు ముఖ్యముగా 

ఉవయోగపడునది డి' ఎలొంబక్టు మూత్రము 

డి'ఎలాందిర్జు సూత్రము న్యూటను చలనసూ(తముశే 

“7 భ్రవ్యరాళిగల జక అణువు వీ దిళలోవై నను '/" అను 

శ్వరణమును కలిగిఉన్న ఆ దిశలో వనిశేయు బలము 
౫ అయిన, శ వై స్యూశములో శ కావ్యావిలము, 

mf సొర్థకబళము అనబడును 

కకిననస్తువులోని ఆణువులనై ప్రయోగింపవడిన 
విఆములు 'రండునిధములుగా విళ్ల కింనబడును (1)కాన్యా 

ఇలను (8) ఆంతర్నలను అంతర్భలములు తనులో 

శాము 64న నస్తువుయొక్క శాశిన్యము. నేర్చరచు 

ననియు, జాన్యాబలములును, వ్యతి 'శేఠదికలో వనిచేయు 

సార్థకబలములును, కకిననస్తువును నిళ్ళల స్థితిలో నుంచు 

వలియున్సు. కావున కశివనస్తువువై పనిచేయు ఇాహ్యా 
బలము అధే దిశలో వనిచేయు సార్థకబలమునకు ననును 

అనియు డి బలాంబర్టు నూో(శ్రము శెలువును 

లెగ్రాంశ్ సమీకరణనులు | వదైన ఒక కణము 

యొక్క స్థళనిన్టేళమును మూడు అంజాతములకు 

పాసీకముగా ఇదినరలో మనమీ నిరూపళము (60 

ordinate) ల నిర్ణయించి యున్నాము దీనికై 

అంభాతములు అక్కరలేశ యే పాభారణ నిగూవకము 

{Geueraltzed Co ordinatet) ల సహాయముతో ఒక 

కణముయొక్క. ర్థ౭నిశ్లేకమును చేయనచ్చును ఇట్టి 

ప్థంనిర్టేళముడే “లెగాంజ్' అను శాత్రజ్షైడు నస్తుచలన 

నూశములను కనుగొనెను 'నానిన్లే శెగాంజ్ నమీకర 

ఇను అందును వీనిని ఉవయోగించి 

వ్రిపొదించిన చలన నమీకరణములను పాధింవవచ్చును 

వోమిల్టిను సూత్రము నోమిక్టిని అను శా్రుఖ్షైడు 

ఇంతళం'ళు ముందునకుపోయి చలించుచున్న మండలము 

యొక్క గతిజళక్షియు స్థానికళ క్రియ ఇలినినచో 

వానినుండి మండలము యొక్క చలనము నంతయు నిర్ధార 

ణము చేయగల న్యూత్రము నొళచానిని కముగొనెను దీని 

నుండి లెగాంజ్ నమీక రణములనుకూడ సాధింపనచ్చును 

వన్తుస్థితి కాస్రమ (52008) వస్తుస్థితి శాన్ర్రము వస్తు 

చలనళాన్ర్రము యొళ్ళ అంత ర్య్భాగముగాభావింనవచ్చును 

వలయన చలినకాస్త్రములోని సూతములలో కణను 

యుక్కగాని వస్తువు యొక్కగాని చేగమును త్వరణమును 

శూవ్యముగ భానించినచో నస్తుస్థితిళాస్త్రము నందలి (ప్రతి 

నూకమును చలనశాన్రమునుండి పాధింపవచ్చును 

ఉదా న్యూటమ రెండవ న్మూత్రము [వళారము 'ణో 

(ద్రవ్యరాశి గల ఒక కణము వై |ప్రయాగింపఐడిన బాహ్య 

బలము ౧ త్వరణము / ఆయిన =గ|/ అగునుకచా | 

వస్తువు స్థానరస్థీతియం దుండ.టకు / శూన్యము శానలసి 

యుండునుగొచా ! శావున ౧౯౪ అందుడే ఒక నన్తువువై 

ఆనేక జాహ్యలలములు (ప్రయోగింపజడి వస్తువు స్థావర 

స్థితియందుండిన నీ డిళలో నైనను బాహ్యా బలముల 

ఫలితము కూన్యమగును 

ఇళ్లు వస్తువు స్థిరముగా నుండునపుడు చాని కోణ 

జేగము ఉండదు శావున నీదైన నిర్ధిష్ట బిందువువకు 

పాజేతముగా 'జాస్యాబలముల మొత్తము [ప్రభావము 

శూన్యనుగును 

ఈ రెడు నూశత్రనులు వమ్తన్థితి కార్త్ర్యమునట 

వశాదులని చెన్సవచ్చును 

జీల 

అనున ర్రిత సంఖ్యాశాస్త్రము (Applied 884 

110) సంఖ్యా శాస్ర ముఖ్యముముగా అనువర్తితము 

వార్షన నమస్యా వరివ్కరణావళ్యకతచే అది ఉద్భ 

వించినడి నువర్తనముల వలననే ఇది శ్యాన్ర్రమై 

వికసీంచినది ఈ శాస్త్రభివృద్ధి ఇదీ అనువ ర్రించగల 

'శేశ్రనులు కనుగొనుట మీదను, డిలిని వివిధముగా 

(వయోగించుట మీదను ఆఛారవడును 

(దన్తుత కళాస్టారంకమునవే ఒకో రూపమునకు 

వచ్చినను, ఈళాన్త్రము వివిధ ప్రయోగ వై విధ్యమునందు 
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ఇతర శ్యాన్రములను మించును ఇడి (పతి పరిళోధనయం 

దును విలువైన పరికరము సాధారణ లోవాములతో 

స్వర్ణమును ఉత్పత్తి జేయ చాశించు రనవాదకుని నుండి 

(వళ్ళకి యొక్క. [వఛాన నత్యముల వరికోధించు శౌత్ర 

జ్ఞల వరకును ఈ శాన్త్రము మిక్కిలి ఉవశారకముగా 

నున్నది పరిశీలకులు పరిశీలనా విధానమును వర్చరచుట 

యందును, వరికీఖికాంళనులను సేకరించుట యందును 

చానినుండి విర్ణయములను వెలునరించుట యందును డీని 

నువయాగింకురు నంఖ్యాళాశ్త్రముయొక్క ఈ సత్వర 

 న్లరణములోగల రహస్య మేది అను (ప్రశ్నకు నమాఢా 

నము ఈ శ్మాన్ర్ర పరిణామ చర్మితయందు శాననగును 

వంభ్యాళాన్త్రుము మొట్టమొదట ఒక ళాష్ట్ర మునకు 

లేశ డేళమునకు సంబంధించిన అంళములకును, సంఖ్యల 

పను వంపంధించియుం జెను నులభ గ్రపాణమున శై చీ 

రించిన వివరములను (క్రోడీకరించి ఒక (వశ్యేక విధాన 

మున అమర్చ్పవలయును ఉదా 1961! వ సంవత్సరపు 

జనాభా లెక్కలలో (వతి న్య క్లికి సంబంధించిన వృత్తాం 

తము (క్రక్యేక వశ్రములవై (గ్రాయవఐడెను అట్టి కాగిక 

ముల మొత్తము రమారమి ఖ్ కోట్లు వ శాగితముల 

నన్నింటిని జక "పెద్ద గదిలో కువ్పగా చేర్చి మన (ప్రజల 

వృత్తాంతమును తెలివికొనగోరు వ్య్షికి ఆగదిని చూపి 

నచో అత జేమి శెలిసీకొనగలడు ? అందుచే "సేకరించిన 

వృళ్తాంతమును అక్కతో నంగ్రహించి, సుబోధమగు 

రూపమున అమర్చుట మన (ప్రథమ కర్తవ్యము ఇదియే 

జనాభా లెక్కల నివేదికలు చేయ యక్స్నించు వని అనగా 

అవీ మొత్తము జనాభా యొక్క స్వభావ వర్ణవలను 

పట్టీల రూపములలో పదించి అంద కేయును ఉదా 

ఫలానా వయన్సునకు లోబడినవారి నంఖ్య లేక "రెండు 

వయఃవరిమాణ ములకు (మాటవరునకు 16.55 నం ) మధ్య 

వయన్సుగలవారి సంఖ్యను తెలుపు నయన్సు పట్టీలును 

గలవు బహు వంభ్యాకములగు (వత్యేకవు జాలిళాలలో 

గలి వృత్తాంతమును నం[గ్రవోము లేని నముచాయమును 

వర్ణించు ముఖ్యమగు కొన్ని వట్టేలరూవమున నమర్చించు 

ఈ వదతి అనున గీత పంఖ్యాశాన్రు విధానము యొక్క. 

వరిణాను ఖిస్తృతిలో మొదటి మెట్టు అనగా వ్రత్యేళ 

నర్షనము గాళ సాముచాయిక వర్ణనమే దీని తర్దేళము. 

tet 

అవువ్తిత నంభ్యాశావ్రను 

శేవల వర్తమాన పరిస్థితి యొక్క వర్ణనము, 

(వ్రయో౭నక రమగుట విజ మేయైనను, ఆడి భవివ్యకృరిస్థితి 

ఎట్లుండుకో నసూచింవజాలనిచో విజ్ఞాన పదము కాజాలదు 

వడేండ్లలో నిరుద్యో గ మును విర్మూఖింపబూనునతడు 

రాబోవు పడేండ్లలో కార్భికవర్గమునందు ప్రవేశించు 

జనుల సంఖ్య శెలిసకొవగోరును అతడు ముందు జరుగ 

లోవుచానిని అడుగుటలో అసాధ్య విషయమును శెలియ 

గోరుటలేదు [షాణవోనికి ఆన్టీ నష్టమునకు పరినోర 

మొనగయక్నించు భీసూకం ఇెనీని గురించి అలో చింళము 

కం'వెనీచారు రాబోవు నత్సరములలో మరణింసబోన్ఫ 

చారి వంఖ్యను, ఆకష్మికముగా అగ్ని[వ్రమాద ములకును, 

దొంగతనమునకును గురియగు ఆస్తి విలునను తెలిసికొన 

గోరుదురు వలు విధముశతైన జూదములలో తన అస్తి 

నంతయు ఒడ్డి నిరుళ్సాహామునకు గురియైన అూడరి 

నుళ్చాహపరచుటయు, ఇప్ఫిన భవిన్యతృలను జరిగిన 

'వెనుళ కానుకలు స్వీకరింస వేచియుండు జ్యోత్ళాన్రు 

జ్ఞలను పాము(దిక శ్యాన్రజ్ఞులను దయదల్భుటయు, 

వుతిళ రూవమైన ళాధ్యళావిముక్తి3 నిరీటంచు గర్భ 

వతికి ధైర్యము గరవుటయు మన కావళ్యకములా 1 

వీరందరికిని గల పొధారణ నమన్య భవిస్యత్తునకు 

సంబంధించిన చే దీనికి తగినంత పామర్థ్యముతో థగిన్య 

శృలితములను చెన్సటకు సాయనడు మూల విషయము 

ఇను గూర్చి పరిశోధన చేయవలెను ఈ సమస్యా వరిష్కా- 

రమునకు రెండు విధములైన పద్ధతులు కలవు జరిగిన 

ఫలితముల నుండి హేతువును విళృయించుట, లేళ ద్రళ్యేక 

విషయజ్ఞానమునలన పాధారణవిషయమును కనుగొనుట 

అను (శ్రేరకవద్ధకి మయుకటి వివిధ ఫలితముల పునః 

పునరావృత్తిని నిర్ణయించు నిగమన పర్ధకి మరియొకటి 

ఈ రెండవ పద్ధతి సంభావ్య కాకలన గణితరూవమున 

(oaloulus of probability) వర్మా, ఫాత్కల్, డిమోవి 

యర్, కేయన్, లాళ్లాన్, ఉమోర్గన్ , గావూన్ మొదలగు 

గణీఠళాన్తుజ్ఞలనే ఇంఛకుపూ ర్వ మే. వెంపొందింనక డెను 

(వ్రేరళవర్ధ కిని వాడుకలోనికి తెచ్చు క ర్తద్యముమా[తను 

ఈ యుగమునందలి కాగ్తుజ్ఞలి కొరకు మిగిలియుక్నది 

ఈ విధముగా సంఖ్యా కారము అను నూతన విజ్ఞానము 

ఉధయమగుట సంభవించినది 



అనువర్తిత సంభ్యాశావ్రము 

ఈ శాస్త మెట్టు వివిధ 'జత్రములందు అనున ర్తి 

శమై ముఖ్యష్టానము వాశ్రమించనో. జెలిసికొనకున్నచో 

చారీ చరి[క అనంవూర్షమగును 

క! ఇరునదన క ఇాట్టిమునకు 

(బ్రక్యేశత నొవగిన మానవాళ్యుడయ విధాననుందలి 

వింత అంశమనియు, ఈ యుగము తన వ్యాపారము 

అండలి [ప్రభాన విషయముల ఆనునర్తిత సంఖ్యా 

శార్రష్టల నంకశే కిరుగుననియు |ప్రతి(పముఖి 

|[పయశళ్న మునకు వారే సూత ఛారులనియే, ఆతి ముఖ్య 

మైన శాన్రువరిళోధనములలో ప్రయోగ శార్య 

క్రమనుఅను లేక పరిశీలన విధానములను ఏర్పరచి 

విర్ణయించుటకును, ఫలితములను విథ జించుటకున్ను 

నిదర్శనములికు విలునకట్టుటకును, విశరముళానిచానిని 

నృష్టీశరింసతిడిన దానినుండి జేరుచేయుటకును 

ఈ అనువర్తిత నంభఖ్యాశా' ద్రజ్ఞులే ” యనియు ఈ కాస్త 

్రకిస్టానకులలో ఒకడైన ఫిగర్ ఆను నాతడు అభ్మిపోయ 

వడుచున్నాడు 

మనమిప్పుడు ఈ క్యానమును ఉవయోగించు కొన్ని 

రంగములను పరిశీలింశము 

1 జాతీయ వ్యవహారములు సంభ్యాశాప్రమ (ప్రజల 

యొక్క యోగ'శేమపొధనమే దేశము యొక్క. లశ్యము 
పోధారణ మానపుని యొక్క ఆరోగ్యానంద (శేయస్స్పులను 
వృద్ధిచేయ ఇట్లు? ఢీవికి చేళమునందున్న వివిధ 

(భవ్యములను సనుర్ధకతో నుసయోగించుకొనుటకు ఇళ 

ఛళ్కని వద్ధతిని (ప్రణాళికను వర్చరచుట అవసరము, 

నంఖ్యాళా త్రము, వై విధానమును నీ రి ంచుటకు 

మార్గము నుపడేశించుచు, ఛాని ఆచరణమును స్వాథీనము 

నందుంచుకొనుటకు పొధనముగా నునయోగించును వర్త 

మాన న్యతవోరముల సరిశీలనానంతరమే (ప్రణా? 

వరిణానుమును లెండును "రెండవ వంచనర్ష (ప్రణాళికలో, 

నున ్రభుశ్వ నూశింశునట్లు క టీ రే నర్మిక్రనులను 

(ప్రోత్సహించూ ఇట్లు? చరిమైన లెక్కల నమర్చి 

అత్యరులను' నీర్ణయించినతో ఈ (ప్రశ్నకు సమాధానము 

నులథమేయగును వివిధ మూలధనములను మూడు 

భాగములుగా. నిభజించనగును ( 1) భారీ వరిశ్రమలు 

(ఫ్ర) ఉళయోగ్య వస్తు యంశాగారములు (క) కుటీర 

వర్నిశ్రమలు అని భారీ పరిశ్రమలకు ఆక్యధిళ వ్యయము 

అవనరము , అవి కొలదిమంది'కే వనివి కల్పించును కాని 

అవి దేశ (శ్రేయన్సునకు దేళ వరిశనుల భవివ్యదఖివృద్ధిని 

ముఖ్యములు కుటీర పరిశ్రమలు వీనికం'శు భిన్నముల, 

అవి మితమైన మూలధనముతో అనేకులకు ఉద్యోగములను 

కల్పించును కాని నాని ఫలొదాయను తక్కున 

ఉపయోగ్య వను యంతాగారములు మధ్యశరగతి! 

శెందినవి '3ెండన పంచవర్ష (ప్రణాళికలో అంచనా 

'వేయలిడినట్లు పది ఏండ్లలో నిరుద్యోగమును నిరూ 

వించుట, ఇపవది వండ్లలో జాతీయాచాయనును 

క్విగుణీకరీంచుట అను లత్యములు సిద్ధింప వలినన్నచో, 

మై పరిశ్రమల (వతి విళాగమునందును జక్కాక్కోంని 

నియమించుటకు కావలసిన మూలధనమున్ను ఆ ధనము 

నుండి ఛాజోవు ఆదాయమును తెలిసికొన్న చో, వివిధ 

రంగములకు శావలనిన మొత్తము "బెట్టుడి భనమును 

సులభముగా గణించనగురు వీ నీ నునాలనోబిన్ 

(9 ౮ Mahalanobis) గారి గణన (పశారము ప్రారంభ 

మున మనము మన దృష్టిని ఎక్కువగా భారీ పరిశ్రమకి 

యందును, కుటీర పరిశ్రమల యందును శేందీకరింస 

వలనినవారమగుచున్నాము. లెక్కలు లేకుండా (పడా 

కల చేర్పరచుట న్మక్రమమెన పద్ధతి కాదు 
(వఇా+ళా నిర్వహణమునప వివిధ వ్యాపారములలో 

సానురన్యముక లుగువట్టును, అటంళములు తోలిగునట్లను 

జాగ్రత్త వహింపవలయును అనసరనుల పరిమొణమును 

మెలకువతో గణించి వినిధ రంగములకు శార్మికులను 

ఆవోరమును, ముడినరకులను తగిన విధమున ననుకూర్న 

చళయును ఆవీతించిన విధమున అధ్యదయము జేకూర 

చితో శారణములను విమర్శించి అవనరమైనచో (ప్రణా 
ళికను మార్చవలయును 

2 స్థాలీవులాత న్యాయనున ననుగ్ర విషయమును 

కనుగొనుట ఒక బుతువున నదియో యొక నంట పండు 

కూమియొక్క వైశాల్యము, ఓక నగరమునగళి వివిధ 

ఛాన్యముల మొ క్తము రోగసంభవనము, నిరుద్యోగ బ్యా స్తీ, 
జనుల పాంఘీశాఖ్యాసములు, వర్తమాన సమన్యలు 

మొదలగువాటిని గూర్చి ప్రకాల్నిపొయాదులను నిగ్గ 

యించుటకు నను|గపరిశీలనము ఆవసరనుని కలచెడినారు 



అట్టి పూర్తి లెక్కల సంపాదనమున కలుగు వ్యయ 

ప్రయానలను శాలతయమును ట్చినను, సరియైన 

వరిశీలనము లేకున్న అప్ విశ్వననీయములు శాక 

పోవచ్చును అంకేగాక వెక్కు సమయములలో కొద్ది 

వ్యవధిలోనే అంచనాలు శానలవీయుండును కావున 

పూర్ణ పరిశీలనమునకును సేకరించిన విషయముల [కోడీ 

కరణమువకును శాలము చాలరు సముదాయము 

నందలి ఎల్ల అంశములను పరిశీలింపకుండ నే స్థాలీపులాక 

సిద్ధాంతముచే విశ్వవనీయమైన నిర్ణయమునకు రాగలమని 

రుజువుచేయ బడినది ఆధికవ్యయముతో నముచాయమును 

నమ|గ్రముగా వరిశీలించి సేకరించిన విషయములకం'క 

పొలిములు, ఇండ్లు మొదలగు న్యల్ళ సంఖ్యాక ములై న 

భాగముల పరిశీలనముడే (గహింవవిడిన విషయముశే 

'మేలై నవని గమనించబడినది (కోడీ క రణ ముగూడో 

సమర్థతతో శేయనగును 

మన ప్రభుత్వము యొక్క జాతీయరళముల వరిశీలన 

సంఘమును (National Sample Survey) ఇచట తప్చళ 

చేర్కానవలయును ఆది నంభ్యాళ్యావ్ర్ర) సంస్థ (106181 

Statutical Institute) వార ఉపదేశానుసా రము నడవ 

బడుచున్నది (వశీ నాలుగునెలలళాలములో రమారమి 

జేయి (గ్రామములలో కొలది గృవాములనుమాకమే 

పరిశీలించి, వివరములను చేకరించుచు మన కేశము యు. శ 

పొంఘీక ఆర్థిక వ్యవస్థల వైని జనవరిస్థితులనై ని వ్యాఖ్యా 

నించుటకు పూను నంస్థలిలో అదియే మొట్టమొదటిది 

ఇట్లు వి _న్హరో వై శాళ్యమును నంగ్రహణ పువఃపునరా 

వృత్తిని, శీఘ ్రోడీకరణమును వ సమ్మగగణన విధాన 

మందయినను ఊహింస నలవికావు 

8 పరిశ్రమలు సంఖ్యాళా్త్ర విధానము (వశత 

ముగా వ్రయోగింపలడు 'శేశములలో పరిశ్రమ ఒకటి 

పరిశ్రమానళ్యకములను శీర్చుటకే కొన్ని ప్రశ్యః 

సంభ్యాశా వ్ర) విధానములు నర్ధిలినవి అట్టి న తులలో 

(1) వన్తున్వరూన నియమమును ($48841 Quality 
Control or § Q C) వధించుట (2) రకములను 

పరికీలించు వ్రణాశికలు (Sampling Inspection Plana) 

అనునవి వీనిలో మొడటిదగు 506 అమెరికా 

లోని అల్ 'బలిఫోన్ ప్రయోగశాలలో గళ్లు ఎ 

అనునర్తిక సంభ్యాకాస్ర్రము 

మివర్ట్ (11 A కం) ఆను శాస్త్రుజ్ఞునిచే (వేళ 

చెట్టజడినది డాని సంభావ్యకక్తుల పరిమితి పరిశోధ 

నములచే కనుగొనబడినది పరిశ్రమలలో 20 న శతాబ్ద 

మున కనుగొనబడిన (ప్రముఖ పరిళోధనముగా అడి పరి 

గణింనదడుచున్నది అడి అఆవిచ్చిన్నమైన ఉళ్చాదన 

మున వన్తుగుణములో గల సవాజములై న మార్చులను 
గుర్గించుచు ఉత్పత్తి సాగుయుడగా గుణపరి 

మాణములో జరుగు పరివర్తనములను వటరూపనుగు 

విధానము చ్వారమున నిరూపించును ఉచ్చాదనమున 

ఆంశరాయము ఎచ్చట నున్నదో కనుగొవి సరియగు 

వద్ధి నవలంలించుటకు అది సూచనలు చేయును |వన్తుత 

ఉవళరణములతో వని పాగుచుండగా కలుగు మార్పులను 

గుర్షించి నవరించు ఈ 500 విధానమే లేకున్న 

వరిశ్రమ (వ వోదకులు పెక్కు నవరణలుచేని తన్మూలమున 

విరామళాలమున గలుగు ఉత్ప క్తి నష్టము ననుథ 

వించుటయో, కొద్ది సవరణలే “కేన ఎక్కువగా శాతము 

చెడు వస్తువుల ఉత్ప క్తిరేయుటయా సం౦కవించి 

యుంజెడిది 

మన దేళ పరిశ్రమలలో ఇప్పుడు 5060 ఎక్కవగా 

'వాడబడుచున్నడి మూలధన వ్యయము లేక, ఉత్పత్తిని 

చెంచు జాతీయ మూల్మద్రన్యముగా ఇది సరిగయింప 

ఇడుచున్నడి నంభ్యాశాన్రుజ్ఞుని న్వరూవ చిశ్రములో 

(గుడి నమ్మక ముంచుటయే ఈ మూలదవ్యము ! 

ఇళ 'రెండవడి యగు వస్తు పరిశీలన (ప్రణాశెళలను 

మొదట |ప్రచేళఫెట్టినవారు 2 జ్జ్ (006౪0), రోమింగ్ 

(ఇంజ అనువారలు వీటినీ అభివృద్ధి! ఇిచ్చినతాడు 

అమెరికా యందలి అబహోమ్ ఇాల్డ్ (Abraham Wald) 

అనునతడు ఇది నమకూర్చబడు వస్తువుల పరిశీలనమున 

శగు వ్యయమును పాధ్యమయినంశ తక్కువ కేయును 

ఉర త్రిచేయఖడిన మొత్తము వస్తువుల గుణపరీత కొన్ని 

వస్తువుల పరీతచేకచే శెలుపబడును 

4 జీవశాస్ర్రమ నవీన నంభ్యాళాన్త్ర విధానములు 

అనేకములు జీవళాన్త్రమున [వయోగించుట'ే వెలువడి 

నవి రకములకొలకలలోని మార్చుళిను గమనించుటకు ఈ 

శొన్రవినానములుఅననరమని జీవశాస్త్రజ్టులు అభిప్రాయ 

పడిరి వారు డార్విన్, గాల్టన్ మవానీయల భాననా 
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ఆగువర్శిత నంభ్యాకాప్రము 

(ప్రొాబళ్యమువలన నూనవుని వంశపారంన ర్యనమస్యను 

పరీతింప 'మొదలిడిరి లండన్ జీవవరిమాణ వ్రయోగళా 

లలో 3 పియర్ సన్ అను శాస్ర్రట్లకు గుణ స్వళానము 

అందలి వరీవ ర్హననులిను సనావరినర్తవ వ్వరూవములను 

చాలవరకు పరిశీలించెను తరువాత ఫిషర్ మహాశయుడు 

పరిన ర్తోన విశ్లేషణవిఛానమును (Analyns of Varance) 

కలిచెప్టెను ఈ విధానమునలన సముచాయములలో 

అంశరముగా గలుగు మొర్చుల గమనించుచు నముజాయ 

ములకు ఎముచాయనులళు నడుమ నుండు ేదమును 

వరీతుంచనగును పూర్వ మీవరీత కష్టముగా నుండుట 

వలన కీనళా, జంతు వృత న్వరూవ గుణముల 

యొక్క సరీతకోశే తృ ప్తివడుశుండిరి 

ననీ సంభ్యాశాన్త విధానము యొక్క (వయోజన 

ములను గు కెరుగుతానిలో ఉత్స క్తి (క్రమళా(స్త్రము శన 

నత్వరాఖివృద్ధి!ి సంఖ్యాశ్యాన్ర్రమున 'శంతయు బుణవడి 
యున్నది నంఖ్యాళాన్త్రము, ఉత్పత్తి శ్రమళాద్ర్రము 

ఈ రెండును ఇరునడియన శ్లశాల్దమునకు వ్ర శ్యేకత 

వొసంగీన విధానములు ఈ రెండును (వ్రశ్యేశరృష్టి గలిగి 

శాస్త్రీయ మిళోధవవిధానములలో ఈమ (ఫొజిళ్యమును 
చూపుచున్నలి ఉత్ప క్తి (క్రమశ్యాత్రుజ్ఞుడు (ప్రయాగ ఫలిక 

ములను సంఖ్యాశాన్తుమువలన విభజించి, ఉత్స క్ట కనుము 

యొక్క ఇాననలను సంగతమగు చట్టమున నుం శగలి గాను 
అందువలన (కొత్త విషయములు కనుగొనుటకు ఆవ భా 

శము చిక్కినది మనుజులలోని రీవన్ (28858) రక్ష 

వముచాయములయొక్క అనువంశికమా[శ్రములను అతి 

శసుముగా కనుగొనుటయే ఈ 30డు శా్రుముల 

అన్యోన్య నహాయమునకు నిదర్శనము 

ఉళ్చ ర్తి శాస్త వినయ వరీతలో పంఖ్యాళా శ్లగిము 

విజయముపొందుటకు గాసెట్, ఫిషర్ మొదలగు 

ఫ్రే కనుగొనబడిన కొలది రకముల సిద్ధాంతమే (ముఖ! 

Sample Theory) పీధాన కారణము ఈవీ; 

వవేయమున వివిధాధారముల నుండియు, వేరు వేరు 

'జీళముల నుండియు అఖించీవ వ్వల్చ వివరములను వీ 

ఉండనగును సంగళ ఇాగములిను మేళవించి, మన 
వరిశీలన విచయజ్ఞానమును వృద్ధికేస కొనవచ్చును ఇంతకు 

ముందు నంభ్యాళాప్రజ్ఞుడు భిన్న ఆధారముల నుండి 

చీళరింపబడిన నముజాయ ననుళ్ణానము మీదనే ఆధార 

వడవలవీయుంజెను ఆ నృత్తాంతములను సజాతీయమైన 

రళముగా నెంచలేను అందున్న సంకీ ర్హతను గు శ్తెరుగళ 

చేయు విర్ణయములు సరిగా నుండజాలవు 

మొక్కల "పెంపకవు విధానమును పరీతీంతము 

ఇందు క్రొ శ్రమొక్క-లను, మంచిఫలమునిచ్చు మొక్క లను 

ఉతృ క్తిచేయుటయే ఉద్దేళము ఈ విధానము ననుసరిం 

చియే అమెరిశాణేళము నంకీర్ణఢాన్య కేదమును (50064 

605) వండించగలిగినది తతృలిళముగా వారి జూతీయా 

చాయను 10% 'పాొచ్చినది మొక్కుల వెంచకమున 

'శెండు విధానములు గలివు (1) సంకరజాశి "పెంపకము, 

(2) స్వశావ నిద్ధనుగు జాతి వెంపళము తి రంగము 

నందును అశేక వ్యశ్యాస గుణములు గల జాకులిను 

పోల్చి, మంచి ఫలాదాయము నిచ్చుచానిని (గ్రహించ 

నళిసీన బాధ్యత కలదు ఈ (ప్రయోజనమునకై (ప్రయోగ 

స్వదావ శొత్రుము (Design of Experiments) "పంపు 

చేయబడినది దీనీ వలన పాధ్యమైనంత నిర్జున్ణముగా 

(వ్రయోగఫలిశములిందలి 'ఖేదములను ఊహించుపీకు 
వీలగు వరీడలను చేయవచ్చును 

6 విద్య, నుసక్ళాచ్చము జ్ఞానము, అగిరుచి, నునో 

భారము ముక్నగు వరములు మనము సాధారణముగా 

వాడునవే శాని వానిని కొలుచుటలో సెక్కు భావ 

శ్రేోములు మనల నెదురొ-నును ఈ కొలతల శావళ్యళ 

మేమి? ఒక వ్యక్తీ ఫలానా ఉద్యోగమును గాని, వృ శ్తిని 
గాని ఈవిధముగా నిర్వహించగిలిడని అంచనా వేయుటకు 

ఈ భొలశలు శానలసీయుండును ఆ వ్య సమర్ధుడైన 

శ స్రుజడగునో, న్యాయవాడి యగునో, వై ద్యుడగునో, 

అధికారి యగువో కనుగొనుటకు మన సత్వ 'బే త్తలయిన 

విసిట్ సైమన్, స్పియర్ మన్, థామ్నన్ మున్నగువారు 

అేళ వరిళోధనములను చేసియున్నారు కొన్ని నరీతలలో 

బర్ వ్యక్తి (వ్రదర్శించు సామర్ధ్థ్యమువై ఆశని భావి 

[వవృక్షి ఆధారవడియున్న చో, ఆ సరీతలు విక్వననీయ 
ములుగను (శ్రమవిద్ధములుగను ఉండవలయును రెండు 

భిన్న శాలిముఅయందు. ఇరువవిడు సరీతలో ఒశేన్యక్తి 

న౦ంఫొదించిన ఫలికములం 'దెక్కున భేద ముండకుండినచో 
శక్ళలను విళ్వనవీయ మైనడిగా గు ర్తింళుము ఇట్టి పరీజూ 
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ఫలితములవై ఆధారపడిన అంచన ఎంతవరకు సత్య 

మగునో 'కెల్పు వమాణమునే వరీజాక్రను నునవచ్చును 

మన స్తళ్వవేత్తలు నంభ్యాశాస్త్రముయొక్క అన్యోన్య 

నంవింధ నిడ్ధాంతముల నవోయమున వై పరీవలు మరింత 

(శ్రమమైనవిగను, విశ్వవనీయమైనవిగను ఉండునట్లు అలి 

వృద్ధిడేయుచున్నారు. బహుళాపవ ర్య సంఖ్యా కాప 

విళాగము (1401010810 analysis) యొక్క ఆధువి 

శాళివృద్ధి వైనమన్యలవై మరింత (పళాళమును |ప్రప్రరింవ 

జేయచున్నది నేడు మనము ఈ వరీతల నవోయమున 

సంఖ్యాకొ్త్ర విధానముల కవలంవీంచుచుు విద్యావృ శీ 

నం్థల యందు విద్యార్థులను, కళ్యాగణారముల యందు 

విధానజ్ఞులను, వ్రభుశ్వ విర్వవాణముశకు శావలఎన విశ్వా 

కాకులను, (వళ గ్రతరముగా వరుకొనగలుగుచున్నాము 

(J వైడ్యసందింధో వయోగములు విచారదళ, మనో 

వ్యాధి, మాననికచికిక్స మొదలగు వరముల వంజంధ మైన 

రోగముల రకముల విభజనమునకు సంఖ్యాశాస్త్రము 

ఉనయోగపీడును |పన్తుకమున్న పరీతలు ఆ వ్యాధుల 

రళములను స్పష్టముగా శెప్పుటకు ఆనశాళము నిచ్చుట 

లేదు ఫికర్ మవోళయునిచే కనుగొనబడిన లున్తీకరణ 
(ప్రమేయములో (080౧212624 Function) శోధనముల 

మేళవించుటవలన కొంఠనరకు వె విళథజనను జయవద 

ముగా శేయనగును ఇచట వైద్యచికిళ్స శశ్ర్రచికిశ్స 

అవసరమగు “కెండువిధములై న శామెళల రోగమును వేరు 

పరచుటకు [వయోగించు కీవరసాయనిక శోధనములను 

చెప్పవలని యుండును నరముల సంబంధమైన రోగ 

విథజనము వలెనే, ఇచటను రోగులను [వత్యేకమగు రెండు 
తరగతులుగా వై శోధనములు విభజింపలేవు అందు 

కొంత నంకీర్ణత కనవిడును అమిత వ్యయముతో పరీతల 

సంఖ్య యెక్కువరేని రోగ నిర్ణయమును 'జేయటయో, 

లేళ అనుకూలములగు సై రెండు పరీతలతోచే సంకృప్తి 

పడుటయో జరుగవలిసి యుండును శాని వె నుదావా 

రించిన లు స్రీకరణపమేయ నవోయనువలన రోగ నిచా 

నము తప్పుగాచేయు |ప్రమాడము చాలవరకు తగ్గిపోవును 

7 అర్థిక శాస్రము "కచ్చితముగాని కొన్ని విషయ 

ములను వంభ్యాశ్యాన్ర్రము యొక్క పొమాన్య పద్ధతులు 

నిర్వహింవలేవు కాని మానవుని మనస్సు అట్టి విషయము 

ఆమన క్రిత సంభ్యాశాప్రము 

లను గూడ నిర్వహింపగలదు" ఆర్థికళ్యాన్త పరిశోధన 

విషయమున ఇది నిజముగా కన్చించుచున్నది ఆవేళ 

ఆర్థికళాన్ర సీద్ధాంతములు సవాజముగా గుణ ప్రధానము 

లైనవి వానికి ఆధారముగా సంఖ్యా సంబంధమైన వివర 

ములు ఉండవు శానలఎన అంశముల అభావమే దీనికి 

కొంతవరకు కారణము పూర్వపు ఆర్థిక నిచ్భాంకములలో 

"చెక్కు. ఒడుహోడుకులు శాననగును సరీంరుగు వివరము 

లను పేళరించుట, సిస్దాంతీకరించుట రెండును కలపీ 

మెలనీ వర్తించుచో నమరవభావ న్వీరూవము శిగ్మిం 
నగుని తెలివిక్ నఐడినది అగ్థికళా(న్త్రమునకును, నంభ్యా 

శా్రమునకును సమీప సంబంధము కలుగ కేయుటైై 

ఆర్థిక నంభ్యాశావ్రము (Econometrics) ష్థాపింవండినది 

వివిధ శాలపరిమికిగల (వ్రణాళిళలలో చాని ఉపయోగ 

మునుబట్టి చూడ ఆ(ప్రయత్నములు అప్పు a 

ఫలోన్ముఖమునకు శాదొడగినవి ఇది పోలండ్ దేశమున 

టీన్ ఐగ్లెక్చే నిరూపించబడినది ॥ 
4 భౌతిక, రసాయన కాష్రములు నురిశ్చితములగు 

రసొయన ఖౌతిక శ్యాన్రములవంటి శాన్రమురిలోగూడ 

నంఖ్యాళాన్ర్రము ఎట్లు ఉపయో గించునని శంక కలుగ 

వచ్చును ఈ శాత్ర్రములు (పకృతి యొక్క స్థీరమైశ భర్ష 

ములికో నంబంధించియున్న వి ఈ ధర్మములను కచ్చిత 

ముగా కొలువగలము, విర్ణయించగలము గావుక్ (08089) 

మవోళయునిచే వెంపొందింపబడీన 'వర్యవేతణ డోన 

విళజనము' (1161001008 of errors of observations) 

ఒక్కనే భౌతికళా(్తుఖని! సంఖ్యాళాశ్రున క్రద్ధము 

కలిగించేను కాని భౌతిక శాత్రుకోనే వృద్ధికేయనిడిన 

"వెక్కు ముఖ్యభావములలో నంభ్యాశ్యాగ్ర అంళములు 

అంతర్గకములై యున్నవి అణువేగముళ విషయమున 

గావున్ మవోళయుని శ్రిస్థికిక విభజన సిద్ధాంతమును 

ఉవయోగించుచు, మాక్స్వెల్ కని"వెట్టిన “వాన్సచలన 

సిద్ధాంతము (Kinetic Theory of Gas) యొక్క 

(వవేశమునలన వ్యా ప్తి, ఉష్ణపం[కమణము, చిక్కదనము 

మొదలగు దృగ్వివయములను స్పష్టముగా అర్థముశేసి 

కొనుటప అవకాశము కలిగినని తరువాత సంఖ్యాళాన్ర్ర 

వియమములపై ఆగారనడిన కేజః కణవాదము 

(Quantum Mechanss) కనుగొనబడీనది 



అవన్తీక సంధ్యాశావ్రము 

భిన్నమైన కోలతలు, భారములుగల అణునము 

చాయములను తలచుకొని, కజ్ణనార, రిక్భిరు, మాంన 

కృత్తులు మొదలగు పదార్థముల ధ ర్శ ముఠను 

వివరించుటకు రసాయన శా, ప్రక్ఞులు మొదలిడుచున్నారు 

శపొయనికపు మార్చు లవలన వచార్థములలో కలిగిన ధర్మ 

విళారముళను సముచాయవుపొడవులో పంపకముయొళ్భ 

వునః వునరానృ శ్తిలోని మార్చు రూనముణే వివరించు 

చున్నారు సంభ్యాకానన్తు భానములు మెల్లగా నవీన 

శాసాయనిక నిద్ధాంకములళో చొచ్చుకొని పోవుచున్న వి 

0 సాహీత్యము పొహిత్యమునంటి వీభాగముల 

యందు సంఖ్యాశా వ్రము యొక్క ఉనయోగములు 

అరుదుగా శాననగును ఉడా సాహిత్యములోని సలు 

రకములలో అఆశరముల పునః పునరావృ త్రియొక్కం 

రవాన్య లచనాశా్త్రమున ఉవయోగించును 

దీనినిబట్టి పాం శ్రేతిక భావ గుర్దింవబడినది ఆంగ్లేయ 

సాహిఠ్యము థో కొలతను ఇతరము తరచుగా 

ఉపయోగించవడును అందువలన నతి భాషలో 

తరచుగా ఉపయోగించు సంకేతము క అని నిరూపింప 

శచ్చును అటులనే అతరముల యొక్క వివిధ 'మేళన 

ముల పునః పునరావృత్తి నరికొష్ని వివరములనిచ్చును 

రవాన్యరచనాక్మాస్ర్రమున సంఖ్యాకాన్ర పద్ధతులు వృద్ధి 

చేయబడి, "రెండవ (ప్రవంచ నంగామమున శత్రువుల 

రహన్య చా ర్త అను కనుగొనుటకు జయ, వ్రదముగా ఉవయో 

గిం ఇడీనవి 

ఒక రచయితయొక్క నలిని గురించి చెప్పుటకు 

సంకా్యాకొ(క్ర త్ర పద్ధతుల నువయోగింన (ప్రయత్నించిన 

చాడు కి యు యూల్ (GU Yule అనునకడు 

ఇందు ఉకళోరి రచనలలోని వాక్యముల పొడవు, కల్పనలు 

మొదలగు వివిధ గుణములయొక్క వునః వునశానృ శీ 

పరిశీలించబడును, రళయికల ౨ లిలోగల శారతమ్యము 

లను కనుగొనుట 4డియొక మంచిసాధనము ఒక గ్రంథము 

యొక్క కర్తృశ్యము పందిగ్థమై యున్నవ్చుడు దీనిని బట్టి, 

ద్రాయికముగా గ్రంథళ ర్తను నిర్ణయించవచ్చును 

మన డేశీయుడగు యార్డి అను నతడు బహిరంగ 

సాత్యములులేని శేక్ట్పియర్ (గ్రంథములు (ప్రకా 

వరోబీన తేదీలను కనుగొనుట 3 వై. నంభ్యాశాత్త్ర విధానము 

నువయోగించి యుండెను పెక్కు (గ్రంథముల విషయ 

మున శేదిలు విదిశములై యున్నవి కాని L0ోక 

Labour Lost, Taming of the 5107 మొదలగు 

కొన్నిటి విషయములు తెలియక ఫోవుటయు, వివాచా 

నృదముత్రై యుండుటయు సంభవించెను రచయితల 

శైలిలో కొన్ని గుణములు శాలము ననుసరించి మార్చు 

జెందుచుండును వై నమన్యను వరివ్కరించుటకు ఇది 

ఆధారముగా |గ్రహింపబడినది రచయిత శ లిలోని 

విరామము, ఒత్తిడి (Stress) అను రెండు గుణముల 

కొలతలు [గ్రహింవిడినవి "మేక్సియర్ రచించిన ఆన్ని 

గ్రంథములయందును కవిశ్తైలికి న్వభావసిద్ధముతైన పై 

చెండు గుణముల కొలతలు లీసిళొనబడినవి 'శదీలు 

తెలిసిన (గ్రంథములను మొతము పరీఉంచి శైలీ స్వరూప 

మునకును (ప్రచురణ కాలమునకును గల సంఖ్యా కా, శ్రీయ 

సంబంధము స్టాపింవబడినది శైలీ స్వరూపమును 

గుర్తించు. ఆట్టే సంబంధమునుఇట్టే కెలియని (గ్రంథ 

(వచురణశాలమును ఊహింపనచ్చును ఈ 'పగ్గతినిబట్టి 

జీఖ్బియర్ యొక్క. 1.051 Labour Lost అను 

(గ్రంథము 1691 98 వసంత ఖుతువునందు రుదింసబిడి 

నట్లు నిళ్చయింపబడినది 

10 నంఖ్యాకొట్ట దుర్వినియోగములు ఒక విధముగా 

పంఖ్యాశాశ్ర్రము నిపుణులయొక్క భాషయని చెన్న 

వచ్చును అనుభవము లేనివారును చక్కగా కెలియని 

వారును పాయ విదారములేని రాజకీయ 

చేత్తలును ఈ శాస్త్రమును దుర్వినియోగము జేయ 

వచ్చును దైనిక వమన్యల పరిష్కరించు ఇళర అను 

వర్తికశా్త్రములి నలెవే దీని విషయమున గుడ 

వమోడము కలడు ఫలితములను తప్పుగా (గ్రహించి 

వానిని వరిదిద్దుటకై చేసిన యశ్నముల వలన ఒక్కొక్క 

వుడు శాళ్యత నష్టములు సంభవింపనచ్చును. అనుకొన్న 

విషయమును ముజువు చేయుటకై కావలెనని వలసీన 

విషయనులనే 'వేళరించుట వలనను, చాలని వృత్తాంత 

ముల వలనను, కారతమ్యము (గ్రహించుటకు చాలినంత 

వన్తువు లేనందు వలనను, తప్పు జానిశాలను సృష్టించుట 

వేలినను, పరిశీలన వివేకము శగినంశ లేకపోవుట నలనను 

డున్ఫలితములే సంభవించుచుండును 
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ఉఅనులు వలనీన వివిధ వస్తువుల వెంచుకొననట్లు 

బజారు ధరల పరిశీలించి వ్యాపారముచేయువారు వస్తు 

వుల ఉత్పత్తి విషయమును నియమించుటకై సంఖ్యా 
ఇగన్ర్రమును ఉపయోగించుటకుబదులుగా దానివి 

[పజలను మోసగించుటనై వినియోగించుచుందురు 

ఇట్టి దురవయోగములశకై నంభ్యాళా(న్త్రవై వుణ్యమును 
ఉపయోగించుట తగని వని 

డొపీరా 

అన్నంభట్టు _ అన్నంకట్టు ఆంధ (క్రాహ్మణుడు 

చేదశాన్ర్ర పండితుడు ఇతని తండి కాక ముశ్తాతలును 

మవోవిచ్వాంనులు శాస్త్ర గంథములను నిర్మించినవారు 

అన్నంభట్టు తండి తిరుమలభట్టు అతడు నర్వకోముఖ 

యాజి యను బిరుదము కలవాడు సనంధ్యావంరన 

శామ్యమును ావెను అశని కొత మల్లుకట్టు “అగ్ని 

పోత ట్టను లిరుదము కలవాడు అలోకన్ఫూర్తి 

యను వ్యాయ్యగ్రంథమును, తత్ధ్వవివేచననును వేడాంత 

(గ్రంథమును మహోభావ్య టీకయను చ్యాకరణ[గ్రంథమును 

ఆతడు రచించెను అన్నంభట్టు ముళ్తాత లోక నాథభట్టు 

“ఛ్యాదశావా యజ్వ' యను లిరుదము కలజోడు వీరంద 

౭8 మూలపురుషుడు రాఘవ సోమయాజి అని అంధ్ర 

పర్వన్వమున కలదు మరియొక యాఛారమును 
బట్టి అన్నంభట్టు కౌళికనగో (క్రుడు అతని మూలవుదుముడు 

అద్వ్యైళాచార్యుడగు రాఘవపోమయాజి, తండ్రి మేలిగిరి 

శిరుమలాచార్యుడు, అన్న సర్వచేవుడః అని కలియు 
చున్నది ఇందు అన్నంభట్టు యొ క్ర శాక ముత్తాతల వేళ్లు 

లేవు వై శెండాఛా రములంధును అన్నంకట్టు అన్నంభట్టు 

గా నేపేర్కొనవిడెను రెండు శావుల।దును రాఘనపోమ 

యాజియే మూళఅపురుషుడని కలదు ఖేదమేమన ఒకచోట 

అన్నంభట్టుతం డ్రి శిరునులశట్టనియు, శెండన శావున 

తిరుమల 'చార్యుడనియు కలడు ఈ ' ఆచార్య క్ “కట్ట 

శక్షిములు ఆనాడు నిన్తుల షాండిత్యముకల'వారి కొసగ 

బడుచుండెను అందుచేత తీరుమలభట్టు, కిరమలాచార్యుడు 

ఇరువురు నొకకేయని నిశ్చయ్లుంవతగియున్న ది 
విజయనగర రాజ్యష్థావనానంశ కము అ౦ (UJ 

(క్రావ్మాణ కుటుంబము లనేకములు తుంగభ్యదాదతీణ 

కేశ మునకు వెడతెను అట్టివాటిలో ఆస్నంభట్టు కుటుంది 

అన్నంభట్ట 

మొకటి అన్నంభట్టువం మువందలి అల్యంతపాచీనవ్పురు 

మలు మొదట మామిళ్ల వల్లి యమ గృహానానుముతోను, 

వీదవ గరికపొటి అను గృవావామముతోను వ్యవహరించ 

విడుచువచ్చిరి ఆన్నంభట్టువంళమునందలి (ప్రాచీన పురుషు 

లకు మామిళ్లవల్లి యను నింటిపేరు మామిళ్లగల్లి యను 

చేరుగల యొకానొక (గ్రామమును ఇట్టి 'యేర్చడి 

యుండవచ్చును 

అన్నంభట్టువూర్వులు నివసించిన మామిళ్లవల్లి యను 

(గామమెగ్గి యని విఛారింవతగినది గుంటూరు 

మండలస్థమైన శెవాలి కోలూళా యందు మామిళ్ల 

వల్లి యను (గామమొకటి కలదు ఇందు చేటని 

మామిళ్లవళ్లి యను నింటివేరు కల పెక్కు (వ్రావ్మాణ 

కుటుంతములు కలవు ఈ (శ్రావ్మాణులు వెలనాటిశాఖకు 

శెండినవారు తెలంగాణ మున మనామూలునగరం కల్లా 

యందలి అచ్చ్ంేట శాలూశాళో మరియొక మామిళ్ల 

పల్లి కందు "చేడిందు మామిళ్లపల్లియను నింటి'పేరు కల 

(బావ్మాణులు లేరు ఐనను అన్నంభట్టు తెలగాణ్య శాజకు 

ఇెందీన బావ్మాణుడయియుండుటచే ఆతని వంళ మునందలి 

(ప్రొచీనులీ 'శెలంగాణము నండలి మామిళ్లవల్లీయండే నిన 

సీంఛీ ఉండిరనియు, సూమిళ్ల పల్లి; యందుండుటచే మామిళ్ల 

వల్లి వారలీయు తెలంంగాణమునం దుండుటచే తె 

అని |పపద్ధిసొంది యుండిరనియు ఊహింవవచ్చును చేడు 

వారచ్చట లేకుండుటకు శారణము వారందరును అన్నం 

భట్టు శలిదేండుల శాలమున శ్థలాంతరనులకు నలన 

పోయి యుండుటయే శావచ్చును ఇట్లు తెలంగాణము 

నందలి మామిళ్లవల్లినుండి వలనపోయిన మామిళ్ల వల్లి 

వారిలో కొందరు కడపజిల్లాలోని |పొర్దుటూరునందు 

స్థీరవడిపోగా అన్నంభట్టు వంళమునందలి "పెద్దలు ఉత్తర 

అర్కాటునందలి. చిత్తూరునకు సామీవ్యమున నున్న 

యొళావొళక [గ్రామమున విబానమేర్చరచుకొనిరి 

అళ్కాలమున 'కెనుగునాడు ఉత్త గ ఆర్కాటు మండలము 

వరకు వ్యాపించియుం జెను 

అన్నంకట్న శాల్యమున విద్యాళూన్యుడయి యుండ 

వవియు తండి యాకనిని (్రవారించెనవియ్యు అన్పడా 

శడు స్వగ్రామ ఇ్యాగమొనర్చి తొలుక కొండఫీటీ హీర 

ఇల యందు (ప్రవేశించి యచట వేదళాత్ర్రములి నక 
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అన్నంభట్టు 

పించి, పిదప శాశిశేగి అక్కడ వ్యాకరణ శాన్త్రుమును 

శీవవీశేశ్వర పండితుల యొడ్డ అభ్యపంచి సనున్త విద్యా 

పొరగు డయ్యెవనియు నొక ఐలిన్యాముకలదు శాశీయం 

రికడు పొందిన యఖండ గౌరవము "కాశీగచున మొ కేణ 

వాన్నంకట్టాయ తేద్విజః'అనునూ క్రి వలన కేటవడుచున్న ది 

అన్నంభట్టు శాశినుండి స్వ(గ్రామమునకు శేకి 

తర్కమీమాంసాద్య కేక శా న గ్రంథములను రచించెను 

ఇశడిక పొళళాలమ కొండవీటిలో వేర్చరచి విచ్యాద్ధ 

రకు కర్కళ్యాస్త్రుమును లోధించుచుంజను తర్క 

ఇాత్ర్రము వభ్యనించువారు. క్రమముగా తర్కవం[గ 

హాము, దీపిక, ముక్తావళి, గాచాధరీయము మున్నగు 

(గ్రంథములను చదువవలె నను వగిపాటి అన్నంభళ్ణు 

యేరృరళననియు, అప్పటినుండియే ఆ వద్ధతి ఆచరణము 

లోని! నచ్చెననియు సలువురు విచ్వాంనుల విశ్వానము 

ఇట్లు ను(ప్రనిస్ధి నొందియున్న ఆన్న ంథట్టునకు విజయనగర 

సొామాజ్యాధిసకులిలో వొకడగు శ్రీ వచాశినకాయం 

శాలనున ఆశియ రాముశాజుచే గరికపొడను (గామము 

రానముగా నొనగ బడినట్లు ఇాసననములివరిన కెలియు 

చున్నడి శావున నీశడు (క్రీ ౪ 16 వ ళశాన్లీ మధ్య 

ముననుంజెనని నిశ్చయింసనగును గరికపాడు చానముగ 

లభించినది మొదలు అన్నంభట్టును తడ్వంళ్యులును పారం 

పర్యముగ జ (గ్రానుమందే స్థిరనివాన మేర్చరచుకొని, 

ఆ [గ్రామముమబట్టి గరికపొటివారను గృహనానుముచే 

వ్రవిద్ధినొందిరి వేడు గరళపాటియందును తేదిళరో స్థలము 

తంగును కఠి గరికపొటివారు కెంగాణ్యుకును క 

సగ్ఫోతులువై యున్నారు 

అన్నంకట్టు పుంభావనరన్వతి యనుట ఆశిళయోకి 

శాగేరరు అన్నంకట్టు తర్క మీమాం పావేచాంత 

వ్యాకరణ శ్యాస్త్రములందు విష్థాతుడయి పెక్కు ఇద్ర 

(గ్రంథము రచియించెన. ఇతడు తర్క 

తర్క సంగ్రశాము, తర్కసంగగ్రవా దీపిక, కర్క.భాషా 

తత్త్వలోధిని అలోక వీర్ధాంజనము, (ఇది జయ దేవుని 

అలోకళమను తత్త్వచింళానుణి! చ్యాఖ్య) సుబుద్ధి 

నులోవారము (ఇదె రఘువాకళిరోనుణి కృతమైన దీధితి! 

వ్యాఖ్య) అను [గ్రంథములను [వానెను 18వ శశార్టి 

వరకు మూత్ర గంథములను, పిదప గంగేశోపాధ్యాయ 

కృతమైన త _శ్స్వచింశామణేని ఆధారముగ శేఎకొఎ 
(త్రము వికావమువొండెను ఇట్టి భేదములు 

అట్టియే మొదటిడానీకి (ప్రాచీన బ్యాయమనియు 'రెండన 

చానీ! నవీన చ్యాయమనియు వ్యవనోర మేర్చడను 

తర్కనంగహామున [దవ్యాదిస _వ్రవచార్థముల స్వరూ 

పము శంగ్రహముగ వివరింపబడినది తర్కసం[గవా 

దీపిక అనునది తర్కం సం[గపామునకు అన్నంభట్టుడే 

(్రాయఃడిన టీశా [గ్రంథము కర్కనం[గవా నిర్మితి 

యందలి వైష్ట్య మెర్దియన (ప్రాచీనులు (ప్రమాణ 

నిరూవణానంతరము వడార్థనిరూపణ మొనగ్చిరి 

ఆరంభమున నున్న (ప్రమాణనిరూవణము మిక్కిలి కఠిన 

మైనణై సులోధ మగుటలేదు అందుచేత శాస్తోర్డేశము 

(వచారమునకు వచ్చుట కష్ట్రమయ్యిను అన్నంభట్టు 

ముందుగచే ందోలి (వమేయముల నీరూపించి ఆ 

(వ్రమేయ విరూవణమునకు (ప్రమాణములను సొధన 

ములుగా (గ్రహించెను అందువలన ఇ స్ర్రోళ్టేళము సుబోధ 

మగుచున్నది ప్రాచీనులు (పాశీన గ్రంథములయం 

దొక్కొక్క శాగమునకు మ్మాతమే [ప్రాధాన్య 

మొసగి దానివే వివులముగ చర్భిందిరి అగ్నంక్షట్టు 

ఇాత్రువ్రమేయ పామ గెల్లి పమ్మగ్రముగాను ట్లన్ణము 

గాను వివరించెను తర్క సంగ్రవామందు అన్న౦కట్టు 

శ్రమమును సూర్చుటశేతను, విషయమును ననుగ్రముగా 

గ్రహించుటచేతను, నుళోధ మొనక్చుటదేతను, ఇది 
ఆపేతుపొమారలము సంతత ఫళనపారనములందు 

విశేపోవయోగమును శాంచుచుంతుటశేతను దీలికి నవీన 

వ్యాయమున (వ్రభానస్థానము లఖించియున్నది 

మీమాంసాళాక్త్రమున ఇకడు శాణకోక్టీవిని (ఇది 

కట్ట ఫోనునాథుని రాణళమునకు టీక దీనికి సులోధిని, 

నుళోవారము అనునవి హమాంతరములు) తం క్రవా రిక 

టీక అను రండు (గ్రంథములను రచించెను వేదాంత 

శా శ్ర్రమున మీశాతర (ఇది ప్రహ్మాబూత్రములై 

వ్రాయవడిన వృ శ్ర, తత్త్వ వివేశనము అను రెండు 

(గ్రంథములను రచియించెను వ్యాకరణ శా్రుమునందు 

వ్యాకరణ మిశాతర (ఇది పొణీవి ఆహాధ్యాయినై 

ఆత్యంత సులభమైన భ్యాఖ్య) కావ్య (ప్రడీపోడ్డో్యోతవను 
(కది కైయటుని ప్రకీపమువై వ్యాఖ్య) అను (గ్రంథ 



ద్నయమును (వాచిను వేదము నితడు వ్యరలతణమను 

గ్రంథమును రశించెను ఇట్లన్నంభట్టు వోటక లేఖని 

బహుముఖిములి ఇహురంగముల న_ర్డించెను 

గల౭కొం 

అన్న జీవ పరివర్తన వ్యాధులు = సిండినదార్థ 
ముల అన్నజ్లీవ వరివర్తనము (కార్బోహైడ్రేట్ మెటా 

బోలి) లాలా (ఉమ్మి) జలనుందలి శైలీన్, స్వాదు 

పిండవు [ద్రవములోని ఎమైళవ్, చిన్ని"పేగు (దవముళోని 

యిన్వశ్టేస్, మాల్లేస్, లాగ్టేక్ అనునవి విండిపచార్థ 

ములను గ్లూకోనుగా నూర్చును “సేగులలోని నూత 

జీవులు కొంత గ్లూకోమును బొగ్గువులును వాయువు 

గన్కు మిఖేమ్మకిందను మార్చును 'పేగులద్వారమున 

గ్లూకోను ర్నక్షములోనికి "పేగులయొక్క పైపొర వని 

యముతో పీల్చుకొనబడును గాలక్టోను, లీవ్లోన్సు 

శాలేయమును చేరి అచట అని రెండున్న గ్లూకోనుగా 

మార్చునొందును గ్లూకోనులో చాల భాగము గెకోజను 

(కింద మార్చబడి, కాలేయపు కణములలో నిలువచేయ 
బడును కొంత మొతము శాలేయముగుండ రక్షవవా 
హములోనిక పోవును సుమారు 500 గ్రాముల 

జను శరీరమునందు నిలునచేయబడి యుండును అందు 

100 గ్రాములు శాలేయములోను మిగిలినది ఆస్థి 
పంజర కండరములందును ఉండును పాధారణనముగ 

ఈక్తమునంధు 80 120 మిల్లీగాముల చెర 

యుండును 50 (గ్రాముల గ్లూకోనును ఇచ్చి రక్తము 

నందలి చక్కెరను వతి అరగంటకు ఆంచనకట్టిన యెడల 

ఆది వళ గంటలో 180 160 మీల్లీ[గ్రాములకు 

"వెరుగును "కెండు, రెండున్నర గంటలలో మామూలు 

పరిస్థితికి తగ్గిపోవును దీనిచే కర్కురాసహన వరీడ(సగర్ 

టాలళెన్చు ష్టు) అందురు రక్షమంగలి చక్కెర 

180 మిల్లీ గాములకు మించియున్నచో, మూ[్రము 

వందు చక్కెర శానవచ్చును ఛాతువులు వ్యయమగుట 

మూలమున, ర 'కృమందలి చక్కెర తగ్గిపోయినయెడల, 

శాకేయమంధదలి ్టైకోజను గ్లూకోనుగా మాక్పుశెంది 

ర క్షప్రవానాములోనికి విడుదల చేయబడును పెక్కు 

అమినో అనిడ్లను, బనుళముగ (క్రొవ్వును గ్లూకోనుగా 

మార్చు శక్తీ శాలేయమునకు గలదు 

అన్నజీవ పరివర్తన వ్యాధులు 

స్యాడుఎండము నందలి సహజక ణముళతో సం బంధము 

లేని లోంగరువాన్సు దీవులలోని బె క ణఇములను౦డి 

యిన్ నులిను నవించును ఇరియొక వోర్మోను డీవి 

సంఘట్టమును గూర్చిన వివరములు 0954 1871 

07 అని సాగర్ అను శా, స్పృజ్ఞనిచే 1966 లో కనుగొన 

బడెను దీనివలన ఛాతువులలోని గ్లూకోనును వినియో 

గించుటకు వీలు కలుగును శాలేయముళో, కండర 

ము౭లో, (గ్రైకోజను నిలున చేయుటకు అవళాళము 

లభించును అమినో ఆసిడ్సు కొవ్వు వ్యయము 
గాకుండ రతణము వర్పడును 

మూళములో చక్కెర ఉండినయెడల చానిని మధు 

మూ్రవ్యాధి (శామారియ) అందురు ఎథ్రేకోకను 

100 సు సెం మీ రళ్లములో 180 మిల్లీగాముల 

కంచె ఎహ్కువగా తయా? నయెడల మధుమేవాము 

(డయాళెటికు మెల్లిటను) నంభవించును 

కొందరి రక్తములో చక్కెర 180 మిల్లీగ్రాముల 
కన్న తక్కువ యున్నను మూత్రములో చక్కర 

యుండును దీనినే మూత్రపిండ సంబంధ మైన మధుమూ|త్ర 

శ్యాధియందురు. ఇది ఎక్కువ |ప్రపాదక రమైన వ్యాధి 

శాదు 

మాంనకృత్తులకునంవింధించిన ఆన్న జీన నరిన ర్హ కము 

కడుపు |ద్రవములోనన్న "పెను, హైడ్రోక్లోరిక్ 

ఆనీడు, "కేనిన్ప్యాదు వీండములోని [టిప్ప్సిను, చిన్నపేగు 

డ్రవముళోని ఎరప్ఫిను అనునవి మాంసకృత్తులను ఆమినో 

ఆపిడ్సుగా మార్చు కేయును ఇందునతజని (యన్ హెచ్) 

కలదు వాటి సంఖ్య 15 ఉచాహరణములు ... అశేనిన్, 

శై.ిన్, లూనిన్ మొ అవి రక్షవవాహాములోనికి పీల్చు 

కొనబడి, శాలేయము చేరును అందు కొన్ని కాలేయము 

గుండా సాధారణ [వవానాములోనికి కీసికొనబడును , 

ఛాకువులు వాటిని (గ్రహించి తమయందలి పచార్థము 

లను పెంపొందించు కొనుటకును, శరీరము యొక్క కరుగు 

రలను తిరిగి పూర్మిచేయటకును ఉప యోగించుళొనును 

అదనముగ నున్న యెమైనో అండ్ శాలేయనుంకే 

పూర్తిగా యూరియాగా మార్ళవిడును ప్రొధారణముగ 

రక్తములోని యూరియా [ప్రమాణము 2-40 మిల్టీ 

(గ్రాముల శాశముండును అది మూత్రములోనికి |నవిం 



అన్నజీవ పరివర్తన వ్యాధులు 

చును యూరియా మూశములోనికి (స్రవించుటనుబట్టి 

మాంవకృత్తులు ఎంతలోపలికి తీసికొనుచున్నామో 

నిర్ణయింవవచ్చును ఆత్యనవరమైన వమైన్ అుడ్లు వలి 

యనగా (1) లూవిన్ (8) (ట్రిష్టోఫేన్ (క్ర) మిశ్లై యొనిన్ 

(క) శియినిన్ (గ్ర ఫవైన్ ఎంనిన్ (గ్ర వాలీన్ 

(Bh (6) sgb5 (9) S885 (10) Em 
లూషిన్ ఇని పొలు మొదలగు వస్తువులలో కలవు 
ఎదుగుటనై వీటిని తీసికొమట ఆవశ్యకము అరమా ట్ 

అమైనో ఆపీడ్చు శాలేయమునందు ఎథీరియల్ సల్ఫేట్సుగా 

మారీ మూ[తములోనికి ప్రవించును 

క్రియాటిన్ రక్షములో 10 మి [గా శాతము 

కండరములలోను వృషణములలోను ఉండును ఇదిస్సల్చ 

పరిమాణములో ర క్తములోను మూత్రములోను క్ర 

కలదు ఇది శరీర అంళర్షత అన్నజీవవరిన ర్తనము 

చ్వారమున వ్యర్థ వచాడ్థముగా తర్సడుచున్నది 

యూరిక్ ఆసిడ్ ఇది ఆవోరనుంగలి మాంసకృత్తుల 

నుండియు, నూక్ట్లియే ఛాతువులనుండియు చెడిన 

ముగా వర్పడుచున్నడి రక్తములో ఇది కి యి (గా 
శాశముండును ఇది మూత్రము చ్వారనున విసర్ణింప 

బడును 

శ్రొవ్వుయెక్క అన్నజీన సరివర్తనము! ఆవోర 

మందలి తటస్థమగు (బొవ్వుపడార్థముల వై జీర్ణరనము 

లోని లెఫీన, ప్వాదుపిండములోని లేపీను వవిశేయును 

'వైత్యరస లనణములు చాటి సామర్థ త్రమును 14 కెట్లు 

ఊొచ్చించును వైత్యరనీ లవణనులు, నీరు, న్యూసిన్ 

ళ౭ని (క్రొవ్వును నీర్యుంద మార్చును (క్రొవ్వు గ్లిసరిన్ 
గాను ఫాటీ అనిడ్సుగాను వూ రగా చిశుకకొట్టబడును 

ఫాటి ఆనిడు (క్రొవ్వు, అన్లుములు మున్ముందు నూర్ప్చులు 

పొందువవుడు ముందుగా కలిని 'వేగులలోని పాల 

గొట్టమును చేరుకొనును "చేగుగోడలో ఫాటీ ఆసిడ్లు 

చెశ్యరన ఆన్లుములు విడిపోవును _వైత్యరనము క... 

జైటికినచ్చి మరలి పొటీ ఆపీడ్సులో కలిస్ లోపలికి 

(ప్రవేశించును. ేగులోవల ఫొటీ ఆనిడ్సు శటర్థమైన 

(ొవ్వుగామారి ర క్లమునందుచేరును అవి ర క్ల్షమునందు 

ఈ క్రింిరూసములతో నుండును (1) తటస్థమగు కొవ్వు 

(శ్రి శసితిన్ (8) కొలేస్టో రాలు (180 మీ గ్రా శాతము) 

(కొన్న నిలువయుండు స్థానములనుండి కాలేయవు 

ఛాతువులు కొవ్వును తీసికొని పోవును కొండరములు 

విండివచార్థ ములను, కోవ్వురు,ళ క్రకొరకు ఉవయోగించు 

కొనును బొగ్గువులును వోయువుగను, నీరుగను, మారు 

టకు చక్కెర తగినంత యుండవలెను మధుమేహము 

లేక నిళావోరశ మొదలగునవి కలిగినపుడు చక్కెర 

శగినంత ఉండదు 'కావున (కొవ్వు అనిటోను జాడీస్ను. 
ఇచ్చును అది మూత్రములో విసర్టింపబడును ఇన్సులిను 
శావలనిన గ్లూకోనును నరఫరాచేని కిటోఎన్ను విర్మూ 

లించును 

ఆల్కాన్ట మారియా, ఇది పుట్టుకళోవచ్చు వ్యాధి 

ఇది అరుదైనది మూత్రము జారము అగులో గాలి 

కొంత నేవు తగులగనే అది నళ్లిగానగును ఇందు హొమో 

'శైంటినిక్ అనిడ్ కలదు 

హెమ్మోక్రొమోటినిన్, ఇది శరీరాంగము అన్నిటి 

యందును ఆసాధారణ పరిమాణములో ఇనుము నిలువ 

యుండు ఛ్యాధి ఇది ముఖ్యముగా "హె ము'నెడరిన్ 

రూవములో నుండును అందులకుకల కారణము తెలి 

యదు అదికూడ అరుదైన వ్యాధి 

మధుమేహము (డయాబిటీస్ మెల్లీటస్స్ స్వాదు 
ఎండ్రములోని లాంగరు హాన్సు దీవులలోని యిన్ఫులిను 

ఉత్నత్తీచేయు “ని కణములు తక్కువ ఆగుటవలన ఈ 

వ్యాధి వచ్చునని ఇదివరలో వమ్మెడువారు కాని కుక్క 

అకు ఆం'బేరియర్. పిట్విటరీ ఎక్ స్ట్రొట్టు సూడిమందుగా 

ఇచ్చుటవలన వాటికి మధుమేనాము కలుగుచున్నది 

పిళ్లలయందును యొవనములోనున్న । స్ట వురుషులందును 

ఇది తీవ ఫలిశములకు దారితీయును వృద్ధులం దిది బాల 

సాధువుగ వచ్చును పిండివచార్థమురి అన్నజీన వరిన ర్త 

ననువందు కలవరము చాటిల్లును యిన్నుఖిన్ లేని 

యెడ కాలేయము. గ్లూకోనును 'గెకోజనుగా మార్చ్ 

కాలదు. ఛాళువులు గ్లూకోనును ' ఉనయోగింనశేవు 
అందువలన రే క్లములోని చక్కెర మిక్కుటమగును అది 

180, మి (గ్రా శాతమును మించును మూత్రములో 

చక్కెర కాననగును గ్లూకోను లేనియెడల (కొవ్వు 



విచార్థములు పూర్తిగా ఉపయోగించలేక కెటోన్ 

పదార్థములు ఉర్భలించును అవి మూత్రముగుండా 

వచ్చును రోగి అధికముగా మూగ్రముపోయుట్క 

చావాముు, ఆకోకి, జరువుతగ్గుట వర్చడును మూత 

ములో గ్లూకోస్ ఉండుటచేశ దాని విశిష్ట గురుత్వము 

(స్పెసిఫిక్ గావిట్సీ హెచ్చును రోగి శా నధికనుగు 

ల రిలిహొనతలో నున్నట్లు చెప్పును ఇందు రాగల క్లిష్ట 

పరిస్థితులు 

1 తయ కూడ వచ్చుట 

8 మధుమేవాముచే స్టృతి తప్పుట  నెత్తురులో 

అధికముగ చక్కెర యుండుటవలన ఇది జరుగును 

న్మృతి తప్పిన రోగికి సరియైన చికిత్స జరుగనియెడల 

చనిపోవును 

8 మాంసము కుళ్ళుట రాచపుండు మొదలగు 

క(వ్రచికిత్స ఆవసరనుగు వ్యాధులు కలుగుట 

4 చర్మమువై దురదలు కలుగుట 

6 శాలుచేతుల తిమ్మిరులు ఏర్పడుట 

6 కంటిలో పువ్వు మొలచుట 

7 ఇెటీచా అను కంటి[గుడ్డు లోనశి పొర చాచుట 

(శటినిటిన్) 

8 మ్యూక్రకోళవు భావు 

కన్సులిన్ వ్యా ప్తీలోనికి రాళవూర్వము చిన్నతనము 

నందు మధుమూూ[శ్ర'వ్యాధికి గురియైన వారి నరానరిజీవితము 

క నం అ పరిమితి ఉండెడిది ఆరోగి మధుమూ[త 

మూర్భచేగాని, తయచేగాని చనీపోవుచుండెను ఇన్ 
నులిన్ అందువాటులోనున్న నేడు రోగి కమబర్ధముగ 

ఆవోరమును తగినంత మోళాదులో ఇన్సులిన్ను తీసీ 

కొన్నచో అతడు ఆశాలమరణమునకు గురిశావలిసిన 

అవనర మెంతమ్మాతమును లేదు రోగి, ఆవోరమును 

(్రమబద్ధముగ తీవికొనుచు జరువును ఒక |ప్రమాణములో 

శాపాడుకొనుచు కనకుళానే నూదినుందు తీసికొనుట 

అలవాటు శేసికొనవలెను (ప్రతి రోగియు ఇన్నులిన్ పెద్ద 
మోశాదుగా శీసీలొని ఆ పిన్ముట త్వరపడి కుకించని యెడల 

శరీరమందలి చక్కెర తగ్గునని గ్రహించవలెను ఆతనికి 

చెమట, వణకు పుట్టును అతడు బలిహీనుడగును మనస్సు 

విశలమై సొమ్మవీల్లుట జరుగవచ్చును ఇన్నులివ్ తీనికొను 

అన్నజీవ సరిన ర్హన వ్యాధులు 

చున్న మధుమూత్రరోగి తన యొద్ద చక్కె రబుంచుకొని 

ఆనూచన శకానవచ్చిన వెంటనే తినవలెను ఇన్నులిన్ 

శెండు రకములు 1 కరిగెడు రకము ఇది నాలుగు 

గంటకి'పేపు వనికేయును రోగికి రోజుకు "రెండుమార్లు 

నూదినుందు లీయనతెను (8) గ్లోలీన్ ఇన్నులిన్ ఇది 

చాల సేపు వని చేయును రోగి! రోజుకు ఒకసారి సూది 

మందు ఇచ్చిన సరిపోవును 

అయత్నకృత (స్పాం'చేనియస్) హైపొగ్లెసీమియా 

స్వాదుపింతముయొక్క లాంగర్ వాన్ డదీవులనుండి 

యిన్నులిన్ పుట్టును అందుండి ఇన్మలిన్ ఎక్కువగా 

(వవించుటనలన గాని, దీవులలో (గ్రంథి వుట్టుటనలన గాని 

యెక్కువ ఇన్సులిన్ శయారగును పొట్టలో జగిర్టిష్ట 

మైన నొప్పి ఉన్నదనియు, జలహీనముగ నున్న దనియు, 

భోజనము తర్వాళ కొంత శాంతించినదనియు రోగి 

మొరపెట్టును వ్యాధి శీవమైన యెడల రోగి! నతి 

శతప్పుటకూడ నంథవింపనచ్చును రక్రములోని గ్లూకోను 

పరితచేయుటనలన రోగమును నిర్ణయింపనచ్చును ఇది 

80 మి [గ్రా లు మొదలు 60 మి (గ్రాముల వరకుండును 

ఇందులకు చికిత్స _. (1) తరచుగా ఆవిరమిచ్చుట 

(8) ప్వారుపిండములోని ఆభాగమునుశాని, లేళ ఏదేని 

(గ్రంథి కనుపించినశో చానినికాని శద్ర్రచికిత్స మూల 

మున కీని వేయుట 

వాన్గార్కీ.స్ రోగము ఈ వ్యాధికిగల కారణమేమో 

ఇెలియదు 'గెకోజన్ పెద్దపెద్ద మొత్తనులలో 4ం(ది 
యములందు' గలునయుండును పిల్లలు పేర్దనరిమాణము 

గల వాతయముతో పుట్టుదురు అట్టి సీర్ణిలు పాధారణ 

ముగ ఒకటి రెడు సంవశ్సరములికంచె ఎక్కువ 

శాలము (వికుక। రు 

వాళరక్తము (గౌటు) ఇది యూరిక్ ఆసిడ్ యొక్క 

అన్న జీన వ9వ ర్తనమునందు ఎంభవించు ఒక కల్లోంము 

దీనికి గురియగుచారు 40 వంనత్సరములకంచు ఎక్కువ 

వయన్సు శలచారు చాడు చలిలో తిరిగినచో శాలి 

బొటనవేలి మొదటి కీలునందు కీ నమగువొవ్పి చాటిల్లును 

కీలువాచును ఎజ్జవడి నమ్మాశము చలనము కలిగినను 

నొప్పిగానుండును యూరిక్అనిడ్ వెరుగును శాలము 

గడచినకొలరియు మూూత్రములోను ఛెలిలోను అరికాథి 



అన్నజీన ఫరినర్తన వ్యాభులు 

శీళ్ళలోమ అరచేతి కీళ్ళలోను సోడియం యూ'శేటు చేరి 

కుంటితనము ఏర్పడవచ్చును. తీ వవరిస్థితిలో టిచర్ 

శాల్ సీళమును ఇచ్చిన యొడల అది నొప్పిని పోగొట్టును 

మున్ముందు ఈ వ్యాధి శాకుండుటకు రక్రమూ 

మ్లము "వెరుగకుండ చూచుట అవసరము వారమునకు 

8, 4 పార్గు నింకో"పేన్ మాత్రలను చేవింవనలెను ఇది 

చాల ఏషసంఅంధమైన కొమధము కావున దీని నువయో 

గించుటలో మెలపన అవనరము 

ఆకి న్థూలక ! ఈ పరిస్థితి ఈ (కింది సందర్భములలో 

వచ్చును (1) విట్విటరీ మాంన్మగంథి నలనను 

(9) వై.లాయిడ్ మాంన్నగంథితో (ద్రవము తగ్గుట 

వలనను (కి) ఓవరీస్ అనగా తప రజస్సు ఆగుట 

వలనను శాని స మాన్యముగా ఆకిస్థూరిత అకిగా 

తినుటవలన వచ్చును తోగి ఆహారమును మిగుల తగ్గించు 

కొనుచు తన కరీరమందశి (కొవ్వును వ్యయపరచు 

కొనుచు అదనేవు బరువు తగ్గునట్లు యత్నము శేయ 

వలెను యాంపిఓమిన్ గోలీలు శీపికొన్నశో మితిమీరిన 

అకలి ఉండదు వంశాయలు, టొమేటోలు మొదలగు 

కూరగాయలను ఉవయోగించినచో అవి తక్కున కెళో 

రీల (Calor) ఆహారము నిచ్చుటదే శ్థూలశ తగ్గు 

టకు అనళాళమున్నది 

శొవ్వుయొక్క ఆహారజీవసరివ ర్హశీమునందలి ఆ్ర 

నుమలణ ఇందు గాశర్చువ్యాధి సొధారణమైనడి ఇందు 

ప్లీహము, కాలేయము మొదలగు ఆవయవనులు (క్రొవ్వు 

శణములళో విండును నీసువ్ ఫిక్స్ వ్యాధియు, స్కుల్లరు 

వ్యాధియు ఇద్టివే శానీ నిలువయుండు |క్రొవ్వుపచా 

ర్థములలో శేడాళలడు ఇందులకు గలి కారణము 
కెలియదు 

మి్రికాహారము (మిశ్ళెడ్ డైట్) మనము దినచర్యలో 

శనీ వ్యయింతుము నున అవోరమునందలి ఇలోరీలు 

దీనిని వరఫరాశేయును “వెరిగెడు పిల్లలకు ఎక్కువ 

శలోరీల ఆరోరము అననరము శరీరము యొక్క 

ఒకొక్క పొను ఇరువునకు కనీనము శ (గ్రాము 

మాంన శృతులు శానలేను సొలలోను, ఇంకువుల 

మాంన కృత్తులలోను జీవరంభాయళములిగు జంతుళ 

అమ్లునులు గలను విండివచాగ్ధములు, మాంనక్ళ తులు, 

(గామునేకు 4 కెలోరీల శక్తిని ఇచ్చును (కొవ్వు (గాము 

189 ౩లోరీల శక్తిని ఇచ్చును పిండిపడార్థనులు 

లేని కొవ్వు, కీటో'నెన్కు శారణమగును శావున మన 

ఆహోరము మ్మిశముగా నుండవలెను అందు పిండి 

పదార్థములు, మాంనకృత్తులు, (కొవ్వు, లవణములు 

విటమినులు, కూరగాయలు, ఉన్నప్పుడే సరియగు శక్తి 

లభించును మనరేశమునందు శేనలము లియ్యముశే 

తినెడు వారికి మాంనక్ళత్తులు తక్కువగా లభించును 

ఇాళావోరులకు మాంనళ్ళత్తులు ఇంకను తక్కునగా 

లభించును పాఠిద్వారమున ఈలోటును కూడా తీర్చుకొన 

వలెను సామాన్య నూనవునకు సగటున రోజునకు 

2500 8000 కెలోరీం ఆహోరము కావలెను [శ్రమించు 

శార్మికునకు రోజునకు 4000 ఇలోరీల అపోరము శానలెను 

కూరగాయలు, ఆకుకూరలు నమ్మ; గొ తినిన యొడల నొటి 

మూలమున ఆపోరమున 'నెలుళోన్ అను పచార్థము 

లభించి మలబద్దకము తగ్గిపోవును 

విరాహారత (ష్టార్వేనను) నిరాహోరులకు ఆన్న జీవ 
వరినర్తన[కియ యానక్తును తల|శ్రిండగును శరీర 
మందలి (కొవ్వు విలువలు వ్యయమగును పిండిపదా 

శ్థములు, (కొవ్వు మండిపోవుటడే కటో వెస్ వ్యాధి 
వచ్చును మూత్రములో ఎన్టోన్ వచార్థములు శాన 
నగును (క్రొవ్వుముండియు ఆమినో అనీడునుండియు 

తయారుచేయు శక్తి శాలేయమునకు కలదు, 
శాని ఈక క్రి పరిమిళమైనది నిఠరావోరతనలన రోగి యైన 

వాశాక్తుగా సంపూర్ణాపోరము నిచ్చుట ఎంత 

ప్రమాదకరమో ఇటీవల యుద్ధ కాలములో వంగదేళ 

ఇనుము రుజువుచేసినది ఆందునలన అతడు తప్ప” మరణిం 

చును, అతనికి మొదట గ్గుకోనునీళ్ళు, ఉప్పు, నీళ్లుకలిపిన 
పొల్కు పండ్లరనము ఇచ్చి, ఆశని జీర్డశ క్రి "సెంపొండిన 

పమ్మట మెలమెల్లగా (క్రమ క్రమ ముగా అతని ఆహారమును 

అధికము చేయన లెను 

దీర్ధశాలముగ అనంపూర్త ఆహారమువై (వికికీన 

వానికి ర క్రములో మొంసకృత్తులు తగ్గిపోవును అందు 

వలన శరీరము చాచిపోవుమ వైటమిన్ లోవమునలన 

ఫౌండురోగము కలుగు రోగముల చిన్నాములు శాన 

వచ్చును మాంనక్ళత్తుల అభివృద్ధికి లో క్రవృద్ధి॥ లివర్ 



ఎక్ష్ట్రొక్టులు, వైటమినులుగలి ఆవోర ములు ఇచ్చుట 

ఇందులకు ఆరుగవలోన చికిత్స 

శా ఎన్ చేంరా 

అన్నమాచార్యులు తాళ్లపాక - శెలుగుసాహిత్య 

చరిత్రములో శాళ్లపాకవారి కుటుంబము మిక్కిలి 

6 నిద్ధిచెందినది 'శెలుగు చేళశములో ముఖ్యముగా రాయల 

నీమయందు అాళ్ళపాకవారి కవిత్వము కొంత నా 

వై సము కొంతో అను సామెర యొకటి [వచారములో 

నుండుటయే అందులకు ముఖ్య నిదర్శనము సుమారు 

చెండు వందల సంవత్స రములకింకను వెఇడిన * లమున 

(8 ¥ 1518 శశాబ్దులలో) ఈ కుటుం దివుంనకు బె-దిన 

వారు అనేళ (గంథములను రచించి గొప్ప కవులుగాను 

గాయకులుగాను వ్రనిద్ధిచెందిరి వారిలో అన్నమయ్య 

(వ్రథయిడు ఇకనికి తరువాత "పెద్ద తిరుమలాచార్యుడు, 

చిన తిరుమలయ్య, చిన్నన్న, తిరువెంగళప్ప అను శారు 

ఈ కుటుంబమున వని నహించిరి 

వీరు తొలుత నందవరీక నియోగి |జావ్మాణులు 

బుగ్యేదులు ఆశ్వలాయననూ[కులు భారద్వాజస 

గోతులు వీరిలో అన్నమయ్య తొలుత వై స్థనమును 

స్వీకశింవగా ఆకని తరువాత ఆ నంళమువారు అందును 

మెళ్ణపుకై 6 
అన్నమయ్య థీ శ 1424వ సంనత్సరనమునకు 

సరియగు (క్రోధి సంవత్సరమున వై శాఖమాపములో 

విగాఖా వత (త్రమునందు జన్మించెను ఇతని తండి 

నారాయణనూరి కల్లి రిక్కమాంబి పొ త్తపినాటిలోని 

" శాళ్లపాక ' (గ్రామము శారి నివాసస్థలము ఈ "కాళ్ల 

పొళ' యను (గ్రామము నేడు కడవ నుండలములో 

శరాజంచేట శాలూకాయందు ఉన్నది అన్నమయ్య 

శ్రీ చేంకపేళ్యరస్వామినారి నంద శాంళమున అవతరించి 

నని నీర 
ఇతడు జాల్యమునుండియును గొప్ప భక్తుడు 

బల్లివ్పుడు భగవంతునే న్మరించుచు, ఆతని సోత్రపారా 

యణములే చేయుచు, తక్కిన విషయములందు అంత 

కరాళ ప్తలు చూవకుం జెడివాడు ఇకని కల్లి దం డ్రులును, 

నడిచే అన్నలును ఏవైన వనులు చెప్పినయెడల ఇతడు 

వళాకున నవిచేయ మరచి వారిచే చీవాట్లు తినుచుండెడి 

ఆన్నమాదార్యుణ = కాళ్ల సాక 

వాడు ఇట్లుండగా ఆతనికి పరునా రేండ్లు నిండినవీ వరమ 

భక్తా (గోనరురై ఎళ్లిప్పుడును తన్ను స్మరించుచుండుట 

తప్ప వేలొక్కు ఎనిని చేయనొల్లని అ బాలునికి శ్రీ 

వేంక'చేశ్వరప్వామి సర్యతమై అద్భుకళ కులను 

|ప్రసాదింళెను అప్పటినుండి అకడు స్వామిబారి యానశి 

శొవ్పున నంకీ ర్రనములు రచించుటకు ప్రారంభించెను 

అతడ డీనమాట అమృత కావ్యమును పాడినపాట సరము 

గానమును శాజొచ్చినవి ఇట్లు కొన్ని నాళ్లు సంకీ ర్మనములు 

వెవ్పుచుండి అడు (క్రీ వేంక పేళ్యరస్వామిని 

దర్శించుటకై తిరువతికి [వయాణమాయెను మార్గ 

మధ్యమున సంకీర్తన గానము చేనుచు అతడు కొన్ని 

దినములు |ప్రయాణముచేసి శిరువతి చేరుకొనెను దిగున 

తిరుపతిలో ఆతడు వేకువజామున బయలుదేరి కొండ 

మీదికి ఎక్కిపోవుచుండెను శాని సంప్రదాయము 

శెలియక కెప్పులతోగూడ కొండనెక్కి పోవుకుండిన యా 

కాలుడు మిక్కిలి యలసిపోయి మో కాళ్ళపర్వతము 

దగ్గర ఒక వెదురుపొద నీడలో మైమరచి విదింపజొచ్చెను 

అప్పుడు కలలో అలమేలు నుంగమ్ము అతనికి దర్శవమిళ్చి, 

ఆతని యాళలిని పోగొట్టి, ఆ వర్యతము సాలగ్రామ మయ 

మగుట చే చెప్పులతో ఆకొండ నెళ్కళాదనియు 

చెవ్పలు విడీచిపోవలునదనియు బోధించి ఆంత' 

ఇెందెను అతడు నిదనుండి మేల్కొని తనకు నచ్చిన 
కలకు మిక్కిలి అక్చర్యవడి అవ్చటి కప్పుడే ఆకువుగా 

అమ్మవారిపై ఒక్క. శతకమును చెప్పెను 

తరువాత ఆతడు కొండమీరికిరోయి అచట (శ్రీ, వేంక 

'ఉక్వర 3 ౪మివారిని దర్శించెను ఆ చుట్టుపట్టుల నుండిన 

గోగర్భము, ఆశాళగంగ, పొనవినాళము మొడలగు 

పుణ్యతీర్ణములను శేవించెను అక్కడనే ఒక వై. కనా 

చార్యువియొడ్డ ఆతడు వై క్లవడీతను స్వీకరించి ముచా 

ఛారణాడి సంస్కారములను పొందెను ముద్రాధారణా 

వంతరము ఇ కొండిమీది వైష్ణవులు ఆతనిని కమ పం క్తితో 

నిడుకొని శుజించిరి ఇట్లు భగవళ్చంకీ ర్తనము చేయుచు 

గురువుకడ కుకూన సలుపుచు అన్నమయ్య కొండమీద 

కొంత శాలిము నివసీంచియుండను ఇట్లుండ అతని తల్లి 

యగు రిక్కొమాంబి తన కుమారుని 'వెదకుకొనుచు చేశ 

మంతయు కిరిగి తిరిగి వచ్చి కుదకు శిరునులవైనున్న 



అన్నమాబాద్యులు కాళ్లపాక 

అకనిని చూచి ఇంటికి రమ్మని యాతని "పెక్కువిధముల 

ఇకిమాలెను కాని భగనద్భ క్రిఫరాయణుడయిన అన్న 

మయ్య తొలుత ఆమె చేడికోలునకు అంగీక రింపలేదు 

అండువై ఆతని గురువర్యుడగు వై స్థవాచార్యుడు అతని! 

కొన్ని రిన్యోపదేళములుచేసి తల్లిమాట విని ఇంటికి 

పొమ్మనగా ఆతడు ఎట్టకేలకు అందులికంగీళరించి తన 

శల్లివెంట ఇంటికి వగెను బహుకాలమునోకు ఇల్లు చేరిన 

అన్నమయ్యప ఆకని తల్లిదండ్రులు వివాహ్మవ్రయత్న 

ములు చేసిరి కాని ఎల్లప్పుడును భగవంతునే చింతించుచు 

ఇళర వ్రవంచము తెలియని అన్నమయ్యకు వీళ్ల నిచ్చుటకు 

ఎవరును ముందుకు రాకపోయిరి అవ్వుడు (శ్రీ, వేంళళే 

గ్వరస్యామి యే కళలో నగవడి ఆతనికి వీల్లవీయవలనినదని 
యుద్యోథింఛగా ఇరువురు క కులు తమవిల్లల సాని 

శీత్తుమని వచ్చిరి "పెద్దల సమజమున యథావిధిగా వారి 

వివావామువశా ర్ల ము జరిగినది వారిలో మొదటియామె 

తిరుములమ్మ _రెండనయామె అళ్ళులమ్మ వారిలో 

శిరునులన్ము అనబడు కిమ్మక్కయే అ తరువాత 
సుళ్ళచాళల్యాణ' మను చేర ఒక గేయశావ్యమును 

రచించినది వినావామయిన పిదప ఆతడు కొంక శాలను 

న్వగామమగు కాళ్ళపొాళయందును, తిరములయందును 

అనో లిలమునందును నివసించెను ఆ కాలములో ఆతడు 

శన యిష్ట్రరై నముగు (క్రీ వేంక పేళ్వరస్వామివై. అనేక 

శృంగార కీర్తనములను రచించెను అవోలిఅములో 

ఆధినకా కళ కో సయపీందుని దగ్గర అతడు వేదాంతశాన్తు 

మును నం్మప్రడాయానుపారనుగా అధ్యయనము కానిం 

లెను ఇళ డక్కడ ఉండిన కాలములో చే అతడు వాలీ, 

శామాయణమును తెలుగులో నంకీ ర్ల వాళ్శకముగా 

రచించినట్లు తెలియుచున్నది 

అన్ననుయ్య పాడుచుండిన నంకీ రృనములు శాలక్రీను 

మునే లోకములో ద్రఖ్యాశి వహించెను సాళునగుండ 

నరవింపారాయేడను (వ్రథువొకడు కర్ణా రగా అఆ 'వభ్యా 

తని విని ఒకనాడు ఆశని దర్శనమును ఆచేతించి వచ్చెను 

ఆకనిన్మిపార్థించి అతవిచే కొన్ని వంకీ ర్రనములు పాడించు 

కొని ఆతడు అందలి మాధుర్యమునకు ముగ్భడయ్యెను 

ఆ [వథువా కాలమున టంగుటూరు ఆను (గ్రామములో 

నివనించుచుంజెడిపాడు అతడు అన్నమాచార్యుని చేడు 

కొని ఎట్లో యొప్పించి ఆతనిని శన వెంట టంగుటూరునప 

విలుచుకొనిపోయెను ఆక్కడ ఆతనికి ప్రశ్యేకముగా 

గుడి పక్క ఒక భవనమును కట్టించి యిచ్చి ఆకనినందు 

నివసింప జేనిను “శ్రీకృష్ణుని పవయముతో అర్జును డీ 

భూమండలము'కెల్లి పరిపొలించినట్లు మీ సవియముతో 

చేను ఈ భూమండఖము నంకటిని వకచ్చశ్రముగా పరిపా 

లించెరను' అని నరబంగ రాయడు అన్నమయ్యతో చెప్పు 

కోనెను వారిరువురును టంగుటూరిలో నే కొంత కాలము 

నినసించియుండీరి ఇంతలో నరసింగ రాయడు విజయనగర 

శాజ్యమును అక్రమించుకొని చక్రవర్తి యయ్యెను 

నరసింగరాయడు పోయిన వదన అన్నమయ్య టంగు 

టూరును వదలి తిరిగి తిరుమలకు వచ్చి భగవంతుని 

సంకీ ర్తనములు పొడుచుండెను 

ఇట్లుండగా ఒకప్పుడు నరసింగరాయడు తన జాల్య 

శ్నీహితుడైన అన్నమయ్యను తన రాజధానియగు 

"వెనుగొండకు రావించుకొని చక్కని నంకీ ర్తనములు 
పొడి తనకు సంతోషమును కలుగజేయుమని కోరగా 

అన్నమయ్య కొన్ని సంకీర్హనములు పొడి వినిపించెను 

ఆ సంకీ ర్తనములను వివి రాయడు అనంద సరవకుగై 

ఆశనిని అవేకవిధముల నక్కరించెను పచ్చల కడియాలు 

మొదలగు ఆక్షరణములను, చీని చీభాంబరములను 

ఓనగి రాయ డళనిని ఆదరించెను ఇట్లు శాయనిచే అఖండ 

సళ్కారములందుచు. అకడు కొన్నాళ్ళందే ఉండగా, 

మరియొకనాడు నరసీంగరాయడు అతనిని వీలివించి 

& జేంకచేళ్యరస్యామివారిన్రౌ ఆతడు రచించిన 

కృంగార నంకీర్తవములు కొన్ని పొడి వినిపింపు నుని 

కోరను అన్ననుయ్య ఆతని యానతిమేరకు కొన్ని 

నంకీర్తనములు పొడి వినిపించెను ఆంత రాయడు 

యుక్తాయుక్త వివేళమును గోలుపోయి వేంకటవకమీది 

వడములవంటి నదములను తనమీదను చెళ్చనలనిపదని 

ఆతనిని కోరెను అరి విని ఆతడు నిర్విగ్హుడె మిక్కిలి 

'శైర్యముతో “క్రీ చేంకచేక్వరస్వాయిని నుతించు ఈ 

చాలుకతో నేన్ను చేను నుకింపజాలను" అని పలికి ఆరని 

కోరికను శిరస్కరించెను రాయని కడి కోవశారణ 

మయ్యెను అత డాగ్రహ సరవకుడై కన్నుమిన్ను కానక 

ఆతనికి 'మూరురాయరగండి నును "పేరుగల సంశెల 



కేయించి ఆకలిని ఇెరపాలలో 'పెట్టించెను అవ్వ డన్న 

మయ్య “ఆకలివేళల నలవైన 'వేళలను' ఇక్యాదిగాగల 

ఒక సంకీర్తనమునుపాడి (క్రీ) 'వేంక'చేశ్వరస్వామిని 

స్తుశించెను వెంటనే ఆశని చేశులకు తగిల్చియుండిన 

నంకెలలూడి (క్రిందపడెను చెరసాల కావలి కాయుచున్న 

చేనకులనలన ఆ నృత్తాంతము విని నరసింగరాయడు 

మరింత ఆగ్రహావరవకుడై అకని కడకు వచ్చి తిరిగి ఆతని 

ొకేతలయందు శానే స్వయముగా వంశెలలు తగిలించి 

"ఇప్పుడు విడిపించుకొనుము, చూతో మచెను అంత 

అన్నమయ్య కిరిగి అరేపాటను భక్షి పారవళ్యముతో 

పాడగా నునువటివలెనే ఆతని చేతులకు శగిల్పియుండిన 

శృంఖలలూడి |కిందవడెను ఆతని మావోక్ష శ్ర్మున 

శాళ్చర్యమంది నరసింగరాయ డాతని పాదములకు 

పొష్టాంగముగా నమన్మ్కరించి ఆతని అను[గపామును 

వేడెను అన్నమయ్యయు ఆతని గయ శో నను గ్రవాంచెను 

ఆతడు చెనుగొండనుండి తిరునులకు వశ్చెను అచ్చట 

స్వామివారి వన్నీ ధిని నంకీ ర్హన గానముచేయుచు కాలము 

గడుపుచుండెను ఆ శాలమున నత డెన్నో మహిమలు 

చూవెను అప్పటి ఒకముచ్చట వింతగానుండును అదే 

నునగా అన్నమయ్య మహినువిని ఒకచ్చు డొక చేర 

యునకుడు ఆతని దగ్గరకువచ్చి “అయ్యా | నేను |ఇహ్మ 

ఛారిని నేను పెండ్లి శేసికొన రలచుచున్నాడను కాని 

చాకడ ధనములేడు కనుక నాయందు దయతలచి నాకు 

శానువీసము కలుగునటులి ఆమ్మ గహింవుడు" అని వేడు 

కొవెను అతడు 'అమ్లే యని దీవించి సంవెను పిదన 

ఆక జెందరికడకులోయి. విచావోర్థమై యాచించినను 

వారాతనికి 'శానువీనముచే కాని ఒక్కరును ఒక్క 

'రూకనైన నీయరైరి ఇట్టి అనుళథవమునకు అన్నమయ్య 
మహినుయే శారణమగి (గ్రహించి తిరిగి అకనికడకు 

వచ్చి "అయ్యా! వావెండ్లీకి శావలినీనంత ధనము వచ్చు 

నట్లను గ్రహింవుము” అని వేడుకొనగా నాతడు అకన్నివై 

కేయలూని 'అశ్లే' అని పలిశెను అతనికడ దీవనబొంది 
అకడు వీకిలోనికి కాగానే ఒక రాళాశనిని పిలిచి, ఆక 

డడిగిన ధనమును ఒసగి నత్కరించెను అరి విని జనులు 

మిక్కిలి యాళ్చర్యమందిరి ఇట్టి మహిమల సెన్నిటినో 

అన్నమయ్య |వదర్పించి చూపుచు జాను దివ్వధాను 

అన్నమాచార్యులు = కాళ్లపాక 

మందుడాక అందే నివబంచియుండెను అతడు వృద్గుడె 

యుండగా ॥ర్జాట భాషలో వేలకొలది నంకీర్తనములను 

రచించి గొప్ప (వఖ్యాశినొం దెను (శ్రీ ఫీరంద రోరావ 

స్వాములవారు అన్నమాచార్యుల సంకీర్తనరచనా 

(మాద్ధినివిని, ఆళనీని దర్శించుట్నకై తీరుములకు వచ్చెను 

అచ్చట నాతని (ప్రార్థించి నంకీర్తనముయ పొడించుకొవి 

విని ఆనందించి యాతడు 'నీవు శ్రీ వేంక 'చేళ్వరుని 

యవశారమవే' అని సన్నతింపగా అన్నమాచార్యుడు 

వురందరచాసుల వారి సంకీ ర్తవములను పొడించుకొని 

విని “నీవు (క్రీ పాండురంగ విళలుని అవళారను'నని 
పన్ను తించెనట | 

ఇట్లు శక్షిమయముగా డెన్బరి తొంబదేండ్ల నిండు 

జీవితమును గడిపి అన్నమయ్య (క్రీ శ 1008వ సంవక్స 

లమునకు వరీయగు దుందుఖి సంనత్స రమున ఫాళ్లుణ 

వివుళ ద్వాదశినాడు దివ్యఛానుము నలంళరించేను 

మవోభ క్తుడుకు, గాయకుడును, కవీళ్వరుడును ఆయిన 

అన్నమయ్య యోగవై రాగ్యళ్ళంగార కూర్గములలో 

ముస్పదిశెండువేల సంకీర్తనములను రచఛించెననీ అకని 

మనుముడగు చిన్నన్న రచించిన 'అన్నమాచార్య చరి 

(త్రము'లో ళలదు ఫదుబారవ సంవత్సరమున (క్రీ చేంక 

శుశ్వరప్వామివారు తనకు (వ్రశ్యతమయినవుడు (పాఠం 

భించి డెల్బడి తొమ్బిదవయేట తాను దిన్యృఛామము 

నందుచాక దినమున కొక నంకీర్తనను చొన్నన నంకీ ల్హవ 

ములు రచించినట్లు ఈశడు రచించిన శృంగార సంకీర్తన 

ముల యొక్కయు, అధ్యాళ్ళ సంకీర్తనము యొ క్లయు 

తొలి రాగిరేకునందు కలదు అట్లు లెక్కించి చూడగా 

వించుమించుగా  నిత్యడిమూడు నేల సంకీర్ణ నములు 

మాత్రమే లెక్కకు వచ్చును దినమునకు ఒక్కటి మొనను 

తక్కు.వళాకుండుపద్ధతిని అతడు సంకి ర్తనములను 

రచించు చుంజెనని చెప్పుకొనినచో అతడు ముష్పది 

'కెండు చేల సంక్షిర్తవ ములను రవీంచెననుట నంగతమగు 
చున్నది శృంగా రాత్మకములుగా ఆతడు రచించిన వడ 

ములకు “శృంగార సంకీర్తనము అనియు వైరాగ్య వర 

ములుగా ఆతడు రచించిన వాటికి “ఆధ్యాత్మ మంకీ ర్తనము" 

లినియు వేర్లు ఈతడును ఈకని నంకీయులును రచించిన 

ఇద్టే సంకీర్తనములు ఈతని కుమారుడగు 'వెరతిధునులా 



అన్నమాదార్యులు కొళ్లఫాక 

శాలమున రాగి రేకుల] 3ెక్కింపబడి, అవి యెల్ల 

తిరుమలై (శ్రీ) స్వామివారి సన్నిధిలో (శ్రీ, భాష్యశారుల 

నన్నిధిని |వ్రక్కంగా నొక అరలో భదవరచజడినవి దానికి 

“శాళ్ళపాక' అరయని చేరు ఆఅర కిరువక్కలను 

అన్నమా శార్యులయు, తిరునులా చార్యుల యు విగహా 

ములు కలల్చపై చెక్కింపఐడి యున్నవి తెలుగు కవుల 

శాక స్వరూవములను తెలువు నిట్టి శల్పములలో ఇవియే 

మొదటివి తరువాత రాగిరేకుల్వపై చెక్కిన అట్టి 

వ్మిగహాములే అరలోవలను శానవచ్చినవి, వీటినివట్టి 

అన్నమౌచార్యులయు, "పెద కిరునులా చార్యులయు భౌతిక 

న్యరూపములు "తెలియ వీలగుచున్నది 

అన్నమయ్య తన ఇష్టర్రై మగు క్రీ వేంకశేశ్వర 

ప్వామివై ఇట్లు శృంగొరాభ్యాళ్మ సంకీర్తనములను 

రచించుటమా్ర మేకాక, సంస్కృతమునను, కెనుగునను 

ఇంకను అనేక రచనలు చేసినట్లు తెలియురున్నడి 

సంస్కృతములో అతడు వేంకటా చలమాపహాక్మ్యము, 

సంకీ రృనలకణము అను "రెండు [గంథములను రచించినట్లు 

ఈహింపజడుచున్నది. చిన్నన్న రచించిన అన్నమాళార్య 
చరికములో ఆతడు సంస్కృత భామయందు వేంకటాచల 

మావోళ్ళ్యమును రచించినట్లు చెప్పఇడినది వరావాపుళా 
జారులలోనిదిగా సంఘటితనుయి. నేడు చాగరాం[ఛ్రా 

ఈరములళో ముద్రిశమై న్యా వ్రిగాంచియన్న 
వేంకటాచల మావోళ్ళ్యము జాళ్ళవాక అన్నమయ్య 

రచించినదే అని (క్రీ) వేటూరి (వ్రభాళరశాన్తు 

అభఖ్మపాయనడుచున్నారు అంళకువూర్వమే ఆ "స్థలి 

మావ" మొకటి కఠదని నిరూపింవబదునంక చాక 

అడి యక్నమాభార్య రచికమయే తలంచుట అనంగ 

శము శాజాలదు 

ఆతడు సంస్కృతములో రచించిన నురొక (గ్రంథము 
'(నంశీర్హన లతణము' అన్న మనునుడగు చివ 

శిరుకులయ్య తన సంకీర్తన అతణము' అను (గ్రంథము 
(శాటగు)న, అన్నమాశార్యుడు సంస్కృతమున 

సంకీర్తన లతణనును ఒక (గ్రంథమును రచించెవనియు, 

చొనీని కన కండియగు పద తిరుమలా చార్యుడు 

'వ్యాఖ్యానిం చెననియు, ఆ రెండు (గ్రంథముఖిను ఆనున్ల 

రించి కొను కెబుగున 'నంకీ రన లతణము'ను వెలయింతు 

ననియు ఇెప్పియున్నాడు దానిని ఇట్టి ఈ్నామాచార్యుడు 

వంన్కృతమున “సంకీర్తన అతణమును రచించినట్లు 

శలియుచున్నది కాని ఆ(గంథ మిప్పుడు లభించుట 

లేదు 

అన్నమయ్య రచించిన తెలుగు (గంథములలో ఆతి 

ద్విపద రామాయణము తొలుత 'పేర్కొనదగియయున్నది 

అశని జీవికి చరిత్రములో అతకు, వాల్ళీకి రామాయణ 

కుమ సం! ర్తనాళ్మకముగా తెలుగున రచించినట్లు 

"ేర్కొనవిడి యున్నది ఇది దానికంటె భిన్నమముకడి 

అంని ఈ ద్విపడ 'శామాయణము నేడు లభ్యమటలేదు 

ఆతని మరొక |గంథము *కృంగార మంజరి ఇది 

మంజరీచృండోమయనుయిన ళ్ళృంగార(గ్రంథనయు 

శృంగార మంజరిని రచించి ఆకడు చానిని తిరువెంగళ 

నాళ దేవునికి నన్నవము చేయగా ఆతడు ఇతనిని 

అను గహింశెనట | 

అన్నమాచార్యుడు ఇలీళాక పం(డెండు ఇత గములను 

వివిధ భానలలోను ఇంకను ఎన్నో ప్రబంధ ములను 

రచించెనట! శాని చాటివో చేడు ' వేంక'శేళ్వరళతళము' 

మాత్రము ఉపలభ్యమగుచున్నది ఇది అన్న గుయ్య 

శిరువలికొండ నెక్కుచు నిదురలో తనకు (పత్యతమయిన 

అ౪మేలుమంగమ్మను గూర్చి ఆకువుగా చెప్పిన శతకము 

“వేంకచేగ్వరా' యను నటిట నున్నను ఇందు 

(వ్రకి వద్యమునను అలమేలుముంగా (ప్రస్తుకియే కలదు 
౪౫ ముదికము ఇందిలి వద్యములు కొన్ని (ప్రవింధ 

రళ్నావళీయను నంకలన [గ్రంభ్రమున ఉడావీొరింపబడినవి 

తక్కిన సదునొకండు శతకములును నీయే వేల్ప్చులమీద 

రచించబడెనో, భారి'వేళ్ళేవో ఎరుగరావు 

“ళో అచ్యుశానంద జోజో ముకుంద 

ళావె సరమానంద లాను గోవింద 

ఆని కెలుగుదేకములో బహుళ్ళవచారము నందియున్న 

జోలపాట అన్నమయ్య రచించినడే ఈ పోలసాటలో 

తుది చరణమునందు ఇట్లు కలదు 

'అంగుగా చాళ్ళపాశాన్నయ్య బాల 

శృంగార రచవగా జెప్పి నీ జోలీ. 

(శ్రీ వెంక శేళ్వరప్యామివారి | బహోత్సన సమయము 

లండు డోలోత్సవ సందర్భమున అన్నమయ్య 'కాను 



రచించిన ఈ జోలపాటను పాడగా స్వామి దర్శవార్థమై 

వచ్చిన భక్తకోటికి ఆ పాట కీవ్వోగగిరమై లోశమున 

'వ్యాపించియుండుకు 

గండవరవు జాలగోపాల చామాంకితముగా నున్న 

“లాలిపాటి కూడ అన్నమయ్య రచించినడే అని (క్రీ 

వేటూరి |దశాక రళాస్త్రగారు అభిప్రాయపడినారు ఆ 

_పొటలో ఎచ్చటను అన్నమయ్య వేరు లేకపోయినను 

గండవరము శాళ్ళపాకారికి చెల్లుచు వచ్చిన (గాను 

మగుటచ్చే అన్నమయ్య శమ ఊరి స్వామిమీద ఈ “లాలి 

పాటను. జోలపాటి ను రచించినస్లే,.. రచించి 

యుండునని వారి యూసా 

ఇట్లు అన్నమయ్య పంకీర్తనములే శాక ఇతర 

పారన్వత |వక్రియలనుగూడ రచించెను 

అన్నమయ్యకు పూర్వము. శెలుగులో పర్మాశయ 

రచనముల'కే వ్యా జ్రయుండినది ఆశ్మాక్రయ రచనమును 

తొలిసారిగా తెలుగులోనికి ెచ్చినకీర్తి అన్నమయ్యచే 

ఆననలవీ యున్నరి, ఇతర వ్యక్తుల కంచెను చారి 

అనుళభనములకం'ళును అకడు కన పదరచనములలో తన 

అంతరంగ బహిరంగానుళవములచే ముఖ్యముగా వెలువ 

రించినాడు ఇట్టి “విషయి' (ప్రధానమయిన రచనమునకు 

వేర్చన్సు నిచ్చునది “అర్జనము అనుగుణము ఆర్హననునగా 

శాననుభవించిన భావనములనే వెలువరించు ఆక్ళకిను 

స్యభావము ఇతరుల 'మెస్పులికో, నంవదాయ సంరతణ 

మునకో ఆశపడి తన నునన్సున నీజముగా లేవి భావము 

అను ఆరోపించుకొని ఆతడు రచనా వ్యాపారమును 

సాగింపలేరు బుజుత్వమే కీవధర్మేముగా టిలికినవాడు 

* అన్నమయ్య ఆ అర్జవగుణ మే అతనికి న్యవహారములోను 

శవితలోను భావములకు శీ వతతో పాటు భావకు సదవై న 

తీర్పునుకూడ ఈయగలిగినది అన్నమయ్య సంస్కార 

సిద్ధమై సనవాజనుయిన శవిశాశిల్పమును ఎన్నడును 
ఇపేదను చెడని శానవాళ శ్తిని కలవాడు శన ఇష్టదైవమైన 

'చేంక'ఛేళ్వరమూర్డినే జఅధిఖౌతికమును అధ్యాత్మిక 

మున నర్వ వ్రవంచములోను అంతర్యామిగను, 

బహిర్యామిగను భావించి, పూజించి, (వేమించ్చి కల 

హించి, [ప్రాధేయవడి, ప్రా్థించి, పొగడి, శెగడ్కి అనుభ 

వించి, వకీళవించి జీవిళములోని ఆంతరంగ బహిరంగ 

అన్నమాచార్యులు = తాళ్లేపా॥ 

వరనూణువులన్నిటను అతని (మమకే ధ్రకికినాడు ఆ 

యనుభవములను మానసికబుగాను శాయికముగాను 

మ్మాత్రమే శాక వాచికముగా కూడ అమభవించినాడు 

అ వావిశానుభవాలే ఆయన 'వరకవిళలు' 

ఇట్టి పదకవితలను ఈరడు వేలకొలదిగా నంకీర్త 

వాళ్ళుక ముగా (వ్రాయుటకు వైస్ణవ సం ప్రడాయనునప 

చెందిన అశ్వారుల |దేవిడ (ప్రబంధములు కొంత వరోకీతనికి 

ఉద్బ్భోధకములై యుండవచ్చును 'కెలుగునకు సం2ం 

ధిందినంతనరకు ఆన్నమయ్యయే ఇట్టి పదరశనప 

ఆద్యుడు అందుచేశజే ఆతనికిగల “వదకవికా సీశా 

మహుడు అను బిరురము పార్థకమనదగి యున్నడి 

కృష్ణమాచార్యుని 'ఎంవాగిరి నరహరి వచనములు" ఇంత 
కంచు ఫూర్యమే శెలుగున వేలనియున్నను అవి గేయ 

రచనములేయయ్యు అంగొంగిళావ విభాగము లేళ 

అఖండ గద్యధారగా గేయగంధులుగా మాకమే 

ఉన్నవి అవికూడ మనకు చేడు లభ్యములగుటలేదు వరు 

నైదవ శశాజ్జమునకు కొంచెము ముందుగా కన్నడ 

ఛామలో ముఖ్యముగా వై క్లవడానుల రచనములలో 

వదళవిత ఉక అచ్చుకట్టయిన స్వరూపమును సంపా 

డించుకొని నిలిచినది (ప్రాచీన సంగీత (గ్రంథములలో 

(వ్రవంధములనలిడు గేయరచనలు మన'దేశములో ఆనం 

భ్యాళములుగా కుండెడిననియు, రాగము తాళము, 

శబ్దము, అర్థము, నందర్భము మొదలయిన చాటినిజట్టి 

ఆ రచనలలో "చెక్కు విభాగములు వర్చడియుండిన 

ననియు శెలియుచున్నది ఆ చాదన్తములను అన్నిటిని 

వదలిపెట్టి సుప్రనిద్ధములయిన 'జీశిరాగములలో, సగ 

హము అయిన అయ శాశములలళో నిఇంధించి సులఫీక 

రింపబడిన రచనముతే పదములు కన్నడభామలో ఇట్టి 

రూపముశో వెలిసిన వదఠచనమును క్రొకిపారిగా తెలుగు 

లోనికి దించినవాడు అన్ననుయ్య పదమునకు "రెండే 

అంగములు ఆవి పల్లి చరణము అనునవి ముఖ్యమై 

శేంద భూతమయిన అర్థము వల్లివిలో నుండును దారి 

విన్తరణమే వివరణమే చరణములో నిజంభింపబడును 

వల్లవిలోని కావ మొక వాక్యములో ముగియభన్న 

యెడల ెండవ వాక్యమును అన. పల్లవిగా శీర్చి 

శచించుట కరిరు ఇట్లు సదరశనముల కొక అచ్చుకట్టు 
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అవభ్రంళను 

న్వరూవమును కల్సించి, తరువాతి వడక ర్తలళు అన్న 

మయ్య ఒక చక్కని వథమును రీర్చి దిద్దినాడు 

రాయలసీమలో న్యవవోరముననున్న ఎన్నో రుచిగల 

శలుకుబళ్ళు అన్నమయ్య పదములలోనికీ ఎక్కినవి 

ఆతని పదములివుండి ఆ ఫలుకుజక్ళు శాయ౭బాట్ 

శవీశ్వరుల రచనములలోనికిని ఎక్కినవి వ్యావవోరక 

భావనను విశ్ళంఖరిముగా చాడి అన్నమయ్య శవకుగల 

ప్య్వాకం[క్య రవీకళను వెళ్లిడించివాడు అపదముల 

(వ్రయోగముతో రొచనము నవొజముగా, నకీవముగా 

నుండి భానతీవ్రతరు చక్కగా వ్యక్తము చేయజాలినది 

అభి భెతిళానుళవములలో అన్నమాచార్యులు ఎక్కు 

వగా శాలించినది శృంగారము ఆ శృంగారమును 

గూడ ఆధ్యామ్టీకపు మట్టమునకు ఎక్కించిన మహో 

పురుషు డారయన ఆ సదములను వాడుకొని ఆనందింప 

గ౭జారు ఆద్భర్భనంతులు అట్టు పాడలేనివారును 

వద్యములుగా చదువుకొని ఆనందింప గలిగినంత స్వతంత్ర 

మయిన ఆర్థశాన రచనల యండచందములతో నిండిన 

నిథు లాయన పదములు సంగీత సాహిత్యనిధియగు 

అన్నమయ్యభోవి సొహిశ్యాంళము జే తయ్యగాను, 

సంగీళాంళము శ్యాగయ్యగాను అనతరించెనని [వేటూరి 

(వళాళర శాస్త్రిగారి అభిప్రాయము. వారి అభిప్రాయ 

ములో ఆకిళయో క్రి ఆరంకయు లేదు 

తికోరా 

అవ్రంళము = మనకు శెలిసినంశ వరకు అవ 

గం శమును (ప్రయోగించిన (ప్రాచీనుడు భగవంతు 

డైన వతంజలియే (భూయాంపోషపళళ్వా? అక్చీయాంన 

శాం దనైకన్యహి భ్యన్య జవానోఒనక్రంకాః 

తధ్యణా గౌరిక్యవ్య శ్దన్య గాలీ గోజీ గోళా గో 
షోకలిళా ఇశ్యేన మాధయో అవక్రంళా। మనో 

ఇాన్యము) ఆ పందర్భమువనే 'అవళన్ది'ము'నెడు నూటయు 

ఇాతడు వొడినాడు అనగా, ఆతని దృష్టిలో ఈరెండును 

వేర్యాయపదను అన్నమాట మనోళావ్య కాలము 

నాటికి “అవశ్రంళముో ఒక ఇానగా తయా ై నదని 

శెళ్ళ సీలులేదు పంస్కృృత శీన్నములైన వరముల 

నన్నిటిని అవ[క్రంశములని భాన్యశారులు తలచినట్లు మన 

మూసింవవచ్చును కనుళనే సంస్కృత శీన్న ములన్ని య 

అవళస్ధిముతే అని దండి అనెను (శాస్త్రేకు సంస్కృళా 

ద్య దస, భ్రంళత'యోదికం శావ్యాదర్శము) పతంజలి 

“గో శ్షద్దిమున కొనగిన రూపాంతరములు (ప్రాళ్ళళ 

ఛావలలో ముఖ్యముగ 'మవోళాన్టి)'లో కనజడుచున్నవి 

శ్వీకాంబరుల భాషర్మైన యర్ధమాగధిలో గూడ ఈ 
(వయోగములున్నవి సంస్కృ కేతరముల నన్నిటిని కలిసి 
ఆవ భ్రంక ములమటలో నే ఆ నాటివాలికి సంస్కృతము వై 

నున్న అభిమానమును ఇతరముళివై నున్న అనేమ్మతియు 

వృష్టమగును 
(ప్రాళ్ళతములు అనుమాటతో (ప్రొచీనులు వేటిని వేరు 

పరచిరో శెప్పుట ఛాలళష్టము ఆళ్ల, అవ్మక్రంళ ళన్దిమున 

కును చారొనగిన వ్యాఖ్యలు ఒకతీరుగలేవు (ద్రొకృశ 

'మేచాఒపక్రంళఃంఅని రుదటుడు అనెను) శాట్య శాస్ర 

శారుడు నర్తఖావలను విభాగించెను (మాగధ్య వంతి జా 

(ప్రొచ్యా కూర చేన్యర్ధ మౌగర్గీ, వాహ్లీశాడాకిణా 

శ్యాళ్ళ్ న పభామోః (వకీ ర్తిళాః - బాట్యశా స్తే) బాటిలో 

ఆయన అవ్మభంళమును కేర్చియేండలేదు కాని అర్ధ 

మాగధిని మాత్రము శేర్చియున్నాడు. (జేటీనాం రాజ 

పుశాజాం (్రష్టీనాం ఛార్ధ మాగధీ) భరతుని నాట్య 

శా్రచుందు ఆవక్రంళ శజ్ఞపయోగమున్నది ఆతడు 

దినిని 'విశ్రష్ట' మనెను 'ఆభీర భావ' యని వల్కెను 

దండియు భరతుని నుకముచే అనుసరించి, శావ్యము 

నందలి ఆఫీగాది భాషలు ఆవ|భంళములని పలికెను 

(అభీళాదిగిరః శావ్యే మ్వువశ్రంళ glow శావ్యా 

దర్శము)క। అఫీళాది భామలేవో ? ' పొళ్ళళ లతణము, 
నందు భానలు ఆరీనిచెప్పలడినది (నం త్రం (ప్రాళ్ళళం 

రైవాఒవ(ర్రంళః వీశాచినీ, మాగథీ శారనేనీచ మణ్భా 

షొళ్ళ (వక ర్తిళాః - పొక్ళృళ అతణే) వాటిలో అవ 

(భ్రంశమునకును స్థానము బ్బెను శానీ అర్ధమాగధి, చూళిళ 

మొదలై నవాటిని ఆక డగురగొనైను భరకుని అతణ 

ములో చోటు దొరకిన ఆర్థనూగధికి, ఇందులో వర్త్ 

న్కకి శలుగలేదు కొందరు (పొక్ళతములు వదు 

ఇమిడి అనిరి కునలయమాలా కళాళారుడ్రైన ఉద్యో 

తనుడు వదు 'నెనిమిది (పాళ్ళశములను చూచాయగా 

శూపుట్లకు వయత్నించెను చాటి అంధ్ర చేళమువందును 

గర్షాటళము నందును జేళభేదను లుండెనట ఇంక లెక్ట 



జెట్టినను, ఆ భానలు ముగిపినవిశావు ఆందుకే ఆతడు 

“పారిన కర్చరాదులు' అని ఆది ళబ్టముయొక్క మరుగు 

కొచ్చెను మృచ్శళటిక ముదా రాతనళారులు కూడ 

ఉద్యోతనుని అభ్మిపాయమునే అంగీకరించినట్టున్నది 

(అహువిఢ 'జేళ వేమ భాషాచార నంచారవేరినో, నానా 

వ్యంజనా। (వణిధయః ముద్రాశాత పే) 

భరతుడు అవభ్రంళమునకు కొన్ని ఉదావారణము 

శిచ్చెను వీటికి పోలికలు అవ్రంశ వ్యాకరణములలో 

నున్నవి ఈ భావయొక్క (ప్రకృతి (ప్రత్యయ విళాగ 

నియమములు కొన్ని శానన శాలికములైన లౌడ్ధ 

(ప్రాళ్ళతములలో కలవు కొన్ని అసశ్రంళ రూపములు 

(పొచీనులైన 'వినులనూరి 'సొమ చరియి (క్రీ శ 

1800) లో కనవడును అని పాలీభావలో గూడ నున్నవి 

అనగా (క్రీ ౪ 800 వాటికే అవృభ్రంకము వాడుక 

భావగా నుండియుండును భరతుడు దీనిని ఆనాగరకో 

ఛామయనియ్ము. గొల్లల సలుకువడి అనియు అవహేళన 

'శేనెను ఆయన శాలరికిని, అవథంళమునకును, భేద 

మంతగా గమనించి వట్లులేదు శాని, (డ్రావిడిళన్న ఇది 

భిన్నమనెను తరువాత మూడు శ అనగా 

ఇామనని శాట్ కడి శావ్యశాన అయ్యిననీ ఊహింప 

వచ్చును నలభిరాజగు ఛారానేనుడు నువి (్రసిద్ధుడ) 

(సంస్కృత (పొళ్ళశాఒవశ్రంక ఇాషాత్రయ |్రశింద్ధ 

[ప్రబంధ రచనా నిపుణ తశాంతః కరణః') అతడొక 

వ్రైయాళరణుడు (క్రీ ₹ 600) చండుడు గూడ 

వ్యాకరణ క ర్తయే లీరుణరువురును అన(శ్రంశమును ఒక 

భిన్నభాషగా గమనవించిరి ఈగమనింపుగూడ భామని 

వాటికి ఇది శావ్యభానయను నిర్ణయమునే బలిపరచును 

మరిశెండు శశాబ్దములకు ఉద్యోతనుడు శన “కునలయ 

మాల” యందు అప్మక్టంళ భాగములు కొన్ని (వా'నిను 

అనగా అవ్పటికి ఆవభ్రంళములో..... నర్కృత |పాక్ళత 

యులు చేశ ఆ ఛామన శావ్యశ్వమును కల్పించిన 

వన్నమాట అవశ్రంళము మనో వారనుని 

అభిప్రాయము; కొందరు ప్రాకృత వైయాళరణులు 

వంప్కృతము చేనళాన అనెడు చాదమువై దండె క్తిరి 

శ్వశాంబదలు అర్థమాగధి శేవళామ యనిరి అర్ధమాగధి 

కానివాడు ఆర్యుజేశాడట | కొందరు మాగథీ భావయే, 

2 

ఆవృభ్రంశము 

నీకరముగ, దేవతలు భాషించున దని చెప్పిరి పాలి చేవ 

ఛానయన్న వారును లేకపోలేదు కిచానుచరులు 

వైశాచిని కాషింతురని యొకచాదము వీరి గడలిడలో 

అవభ్రంశముగూడ చేనభాన యై హార్చున్నది వై చారంద 

రును నంహ్కృతమును 'డ్వేషించినవా-లే పవలయనూళా 

కళాశారుడు, సంస్కృతము “దుర్జన వృాదయము 

వంటిది” అని (దుర్జన వాదయ మిన విషమం) నిన్ఫంకో 

చముగ వచించెను 

తొమ్మిదవళశార్టిలో రుదటుడు ఆన క్లంళ మనుట- 

కొన్ని భాషలకు సామూహిక మైన వేరు 'షష్టోజ క్ర భూరి 

కేదో భూరివిశేషాదవ(్రంళఃి (2 18) అమెను రాజశేఖర 

మహోళవి సరవళళాక్టివాడు ఆయన చానికి సంస్కృత 

(బొక్ళృతములతో నమానమైన గౌరన మొన గెను 

(జో గిరళ్ళ) వ్యాది వ్యాః (ప్రక్ళతి నుధురా। [పొక్ళత 

ధురః 1 మభవోో౬ వభ్రంళన్నరవ రచనం భూతవచనం 

శాజశేఖరులవి కాలరామాయణము) ' సరస్వతీ కంశా 

కరణ ' కర్తయగు భోజుడును దళరూనక క_ర్తయగు 

భనంజయుడును ఇచ్చిన ఉదాపారణములను జూచినవ్చుడు 

అవ(భ్రంశమందు అన్నటికే పెద్ద సాహితియున్నట్టు 

తోచును అందుచే శాజశేఖరుడు న్యాయమే చేసినాడని 

పించును 

పురుషో త్తము డొళ కౌగ్ధ ప్రాకృత వై యాకరణుడు 

అకడు తూర్పుబేళవువాడు ఆకని నాటికే అన(భ్రంశము 

శష్టిభాష అక డా భాషకు కొన్ని లశణములను వచిం 

శెను కాను చెన్నక వదలిన? శిష్ట ప్రయోగ ముళో 

ఊవాంచికళొనవలెన నెను (శేషం శిష్ట ప్రయోగాక్) నిమి 

సాధువు రుడ్రటుని శా వ్యాలంళారము వై వ్యాఖ్యావిం 

చుచు, కొన్ని మాత్రములను ఒకానొక |(పాక్ళత వ్యాకర 

ణము మండి ఉదావారించెను ఆ చ్యాకరణను "వీళేమో 

నిమిసాధువు చెన్సలేదు కాని ఆ ఉదావారణములను 

చూచినవుడు ఆవశ్రంళములో చాలమట్టుకు కూర్చునాట 

వ్యవహారములో నున్న మనిళాష్ట్రి చేకయుండుకు 

అనిపించును నిమిసాధు వొనగిన వ్యాకరణము'నే "హను 

చందుడు వివులీళరించి వా శివే మో! వీమిసాధువు 

“ఆపశ్రంశనుందు చాలమట్టుకు శారా పేని మొగథి అను 

శండుభాషలలతణనులు చేరియండును” అనెను ఆళాడు 



అన్రంశను 

“శారనేనో “మాగధి' లేళ “మహోరాస్ట్రి? అను నీకెంటి 

కలయికతో అప్మక్టంళము రూపొందుచుంజెనేమో | లేక, 

అ కొసలకు వరన్సర వినిమయమైన నుండియుండును 

నిమిసాధువు ఈ భానల కన్నిటికని ప్రాక్ళతము అనునది 
సామాన్య భామ నునెను ( పొణిన్యాది చ్యాళరణోదెక 

శబ లతచేన సంస్క రణాచ్చ సంస్కృళ ముళ్యతే తథా 

(ప్రాళ్ళళ కావైన కించిద్విశేవ లతణాక్ మాగధిశా 

కణ్యకే;తళా [ప్రాకృత మేవ కించి ర్విశేషాతై ్ రైళాచికం | 

శారవేన్యపి ప్రాకృత భామైవు కళా (ప్రొళ్ళతమేనాఒ 

స్మక్టంళ;ంనిమిపాధు కృత శావ్యాలంశార టివ్చణి) అవ 

భ్రంళమునకు ఇళ (వ్రళ్యేకత నంగీకరించినట్టి ఉదారుణలో 

దండిగూడ లొక్కడు (న్ఞాళా నహాతం కావ్యం గద్యం 

పద్యం చ తగ్గ్విఛా ! వంన్మృశం (పొళ్ళకం చాన్య దవ 

|ఫంళ ఇతి (తిధా శావ్యాదర్శము) 

మమ్మటుడు, ఛాగృటుడు, రామచంద్రుడు, గుణ 

శండుడు, శావ్యళల్చ లళావృ _క్రికారుడు, అసుర 

చందుడు మొదలగు వై యూకరణులందరు అధునాతనులు, 

ఈ వైయాళరణులు అప్యక్రంశము అన్ని (పొంళము 

అందును ననూనమైన గారనముగల ఖాన అనిరి, ఈ 

వైయాళరణుళందరును. అవక్రంశ కబ్టమునటు "అన్ని 
చేశములందున్న 'వ్యావవోకికను" అని అర్ధము చేను 

కొన్నట్లున్నది ఈ అభిప్రాయమునే భాగ్భటుతు “ఆస 
శ్రంశన్తు యళ్ళుద్ధం త త్తద్దేశేషు భాషీకం *! (కంకి) 

అని సృష్టముగ అవెను ఇఫ్టే విష్ణుధర్మో శ్రర శారుడు 

కూడ అది ఆనంశమ'నెను (ఆనక్రంశం కృతీయంచ కద 

వంతం నరాధివ | చేళజాషా విశేషేణ శప్యాంతో చేసా 

విద్యతే) 'హేమచం|దుని నాటికి అడి సంస్కృత (ప్రాళ్ళత 

ము౭వలి పాహిత్య భాషగా వరిణమించెను అందుచేత 

శానీనాళడు వ్యావనోరిము కంటి 'కేరు అనెను 

ఊనుచండ్రునీ కరునాతి వైయాకరణులు= ఆకాషో 

ప్వరూక నిగూవణములో చాల శారుమారు పడిరి అళ్లు 

ఈ కాన ప్రభారముననున్న (ప్రాంతమును గురించియు, 

వారికొక విలుకడయన నిర్ణయములేడు జాతణాత్య 
జేశములంళు కొన్నీ భాగములలో |త్రదారమున నున్న 

భావ అన్మశ్రంక" మని వారియానా ఇక |క్రిలికయుడు 

సీంపాగాజు, రామచండుడు మొదలై నారీ! కేవల 

పాహిళ్యదృష్టీ అందుకే వారి అఖ్మిప్రాయములు ఈ 

విషయమున అంతగా (ప్రమాణము లనుటకు వీలులేదు 

పొణినీ సాధించిన రూవములకంచు భిన్నమునై న 

వన్నియు అవక్రంళములుగా వారు వ్యనవారించిరి 

కస్ట జగక్టంతూనాం వ్యాకరణాదిఖి రనావాత నంస్టా 

రన్ఫవాజో వచన చ్యాపారః ప్రకృతి, త్మత్పథనం, 

వైవవా [ప్రాళ్ళళం” (నిమిసాధు)...- 

మూడవ శశార్టినాటికి అపక్టంళము లిక్రష్టకాష 

ఆరవ శశాబ్దీనాటి కది అఖీరళాన అప్పటికి చానికి 

“అవహాంస-అవసాట్టి అను బదచములు వళ్యాయములుగ 

నుండెడివి ఆ నాటిశేచానిని కొందరు సాహికీభాషగా 

వంగీకరించిరి ఇది యొక “(ప్రాండీయభోస! అని వారి 
అఖిపాయము ఈ 'నాదమునకు నాంధి 'యొనర్నినది 

ఛండు' డను వై యాకరోణుడు వలభిరాషగు భారా 

చేసుని శ్యామళాసనము ఈ భాషలో మొదటిది క్రీ ౪ 
1100 వరకు అది భాషగా నుంజెను నం|డెండన 

శశాలియందు గామ్య ఛాసకం'లు ఇది భిన్నమై పాహిశీ 

భాషగా సరిణమించెను ఈ కాలను అన భ్థంశ' ఛానటు 

వసంతము 

తొమ్మిదన ళళాళ్షినుండి అన(భ్రంళ శబ్దమును 

(ప్రొాంశీయ భామలకు వాడురు వచ్చిరిగదా! ఆశ్లే 

“డేలు, “చర్య, "బేశమక! ("టేకి వపిర్ధ” ఇళ్యాది 
శబ్టములను కూడ వ్యావవోరిళముల నుద్దేశించియే 

వాడీరి నరి *అస(శ్రంగము. వీటికన్న భిన్నమా ? లేళ 

చాటిలో శేరినడేచా ? భరశాచార్యుడు C3 భాపాళల్ణి 

మును “ఆన భ్రంళ మును కొంచెము తక్కునగ జూచి 

నను చానిని (ప్రొళ్ళళములకు అన్నిటిని సామాన్య 

చానునుగ వాజెను అయన చేశినుకళల్ణములకు ఉదా 

వారణము కేవియు నియ్యలేదు తరుభాత పొదలి చ్తుడుం 

ఇేశినయన' శజ్ఞనుతో అన క్రంశమునుగాక మవోరాన్టీని 

నిర్దేశించెను చండుడు చేశ్నీపపిద్ధ శ్దమును-నంస్కృత 
(ప్రొళ్ళళభిన్న ముల నన్ని టిని కెలువుటకై ఉద యోగించెను 

ఈంకేశాని ఒక నిర్దిష్టమైన వ్యావవోరిక భామను నూచిం 

చుటకు శాదు, అనశ్రంళ కవులు మాత్రము తొమ్మిడన 

శశాక్టినుండి “దేశ” వదమును తను (గ్రంథములలో 

ననయోగించిరి శామళాత్త్ర శర్షయైన శాళ్ళ్యా 



యనుడును చేశళజ్దముతో |ప్రాకృతముల నన్నిటిని నిన్లే 

కంచెను “నురళే కర్ణ మూలేషు యచ్చజేశీయ ఖామయా!। 

దంవత్యోర్ణ ల్నితం మందం, మన్మనంతం విదుర్చుధాః 

శామసూ(్ర) ' కువలయ నూలాక ర్త యన ఉద్యోతనుడు 

కూడ ఈయలిపాయమును చాడెను రుద్రటుడు (ప్రకృతి 

(వ్రత్యయమూలమైన వ్యుత్స ్రిలేని శబ్దములు చేశీవడము 

_౯నెను హేనుచంద్రుడును ఈ అభ్యిప్రాయమునే ఆమే 

డింఛెను శజ్ఞముల విషయమం దెట్టున్న ను.భాననుద్దేశించి 

నపుడు మాత్రము 'జేశిళర్ణము (ప్రాకృత పామావ్య 

చాచకనునుటయే చాలనుందికి నమ్మతమైర అ 

ప్రాయము “పడమటివాటి” నూటలాడు ఆవ క్రంళ 

ములో ఎక్కువగ శౌరచేని చేరును చాడిణాత్యమైన 

అపభ్రంశము గుజరాతు-రాజస్థానీ భాషలకు మూలము 

మృచ్చకటికములోని శశారుడు “శళారో యను నొక 

శాఘాభేదమును నూచించెమ ఇది ఆవ(క్రంళ భావయొక్ట 

చిరుకొమ్మయే శానచ్చును 

అవ(భ్రంశములో (వ్రనద్ధములైన కావ్యములు 

అవేకములు కలవు శాన్హ్మ, ళరవులను కవులు (క్రోడీక 

రించిన 'దోవోళోళము” తొట్ట తొలుకటి ఆవగ్రంగ 

శావ్యము కనళానురుని *కరికండ చరివు' సోమః ఫ్రర్షుని' 

"కుమార పాల ప్రకిబోధ", “రానునీంహు"'ని “పాహూడ 
డోపా' మొదలై నవి = రముణీయముశై న మరికొన్ని 

శావ్యములు ఇంకను అనర్భఘులైన రచనలెప్నో 

యున్నవి [ప్రాళృళళవులకు ఛాననూత్నత ప్రధానమైన 

గుణము 

అవ([క్రంళము ముఖ్యముగ దిగంజర జై నులభాష 

శ్వేళాంలరులు గూడ కొద్దికొడ్టిగ డీని నువ యోగించిరి 

దిగంబర తై నుల పొహిత్య మంతయు ఇంచుమించుగా 

ఆస్రంకమే “ననక్కు.మార చరియ!! “భరనువ్పయ" 

అనునవి (క్రీ ళ 600) ఈ భానలలోగల వేదాంత జోధక 

ఇములయిన [ప్రాచీన గంథములు “ఫరనున్సయా"” అను 

(గ్రంథమును (వ్రాసీనవాడు “"జోయిందుడు” హేను 

చండ్రుడు కుమారపాల (ప్రతిబోధనుంకొంత సంస్కృతము 
నను కొంత |ప్రాకృతమునను (వావెను ల 

|ఛ్రానీన నపావనాచరియమున (క్రీ శ 1148) అరువది 

యునిమిది ఆవశ్రంశగాథలు గలవు (క్రీ చండ్రుడు 

అనభ్రంళమ 

కళాళోళమును (వానెను డానిలో 681 ఆవగ్రంళ 

గాభలున్నవి పేసునిజయుడు (క్రీ ౪ 1800) కళా 

రళాల్నకరమును రచించెను అందులో ఏ58 గాథలు 

గలవు వాటిలో కొన్ని (ప్రాలీనపాందీ గుజళాశీ 

ఛానలలో బొడ నున్నవి అవభ్రంశము ముఖ్యముగ 

వడనుటివాట "ెరగినళాన శావ్యమీమాంసయందు 

యాయా వరరాజశేఖరుడు 8క రాజదళ్చారు 'నేశ్చాటు 

చేసను అశనికి న్వయముగ |ప్రాక్ళతాఖిమానము క౭రు 

రాజునకు తూర్పుదిక్కున ప్రాకృత కవులు గూర్చుండ 

నలెనట | అవశ్రంళకవులకు వేక్చిమదిళను నిర్ణయింలెను 

భూత ఛాషాకవులు రత&ణదిళయందు ఆపీనులు కావలెను 

(శస్యాం శాజానన౦, తన్యచో త్రరత స్పంస్కృక 

శవయోని విశేరన్, పూర్వేణ (ప్రాక్ళళాః కవయః 

వళ్ళిమే వాఒవ్మక్రంశినః కవయః దడణళో భూతభాషా 

శవయ స్లతః వరం కుజంగగణీ కః” శావ్యమీమాంన) 

ఈ వర్ణనమును జూచినప్పుడు కవిచే నిన్టేశింనజడిన దిర్ధులు 

శీవలను వీదో యొకటి చెప్పవలెనని చెప్చినవి గాననియు 

ఆయా భాషలకు ఆయా దిక్కులందలి ప్రాధాన్యమును 

బట్టి నీర్టేశింనబిడె ననియు నృష్టమగును ఆ వాటి భారత 

దేశము యొక్క వూర్వదిక్కున నున్న 'కౌద్భులు గూడ 

కొందరూఅవ[క్రంశమును వాడినట్లున్నడి నమ్మితీయలు 

అవ(భ్రంళమునూమవే సొంఘీకులు |ప్రాక్ళతమును 

న్థవీర వాదులు చైళాచిని, ముఖ్యముగ (గ్రహించి రని 

వినీతిచేవుని అభిప్రాయము మిక మార్వశీయమునంరు 

శాళిబాను పుహారవువిచే కొన్ని అన|శ్రంళోచర్నిక” లు 

పొడించెను ఈ ఖాన, “పేరునకు అవకంళమే గాని 

ఆ వాక్టయములోని తీపి ఈ రచనములకు ఆంటినదిశారు 

పురూరవుడు తీవవిరవామున పిచ్చివాలై నప్పుడు 

వాశాత్తుగ ఆన భంళములోనిక దిగును ఇవి కాళిచాను 

(గ్రాఠతలు శావనియు= శరుఇాక 'నెవరో కొందరు ఆ 

చాటకమున వాటిని శేర్చిరనియు కొందరు విమర్శకుల 

వాదము ఈ విమర్శన మెట్లున్నను, విక్రమోర్యకీ 

యమునందు-ఆస శ్రంశ చర్చలను ఇాడుటనుబట్టి పూర్వ 

శాలమున ఈభాన, వ్రధానముగ సంగీశముకకు 

తఉవరోగింన నిడుచుండె ననీ మరికొండ రందురు ఇది 

కొంతవరకు నిజమే కావచ్చును ఇకరో నాటకము 

211 



అనక్రంశము 

అందును నటి మొదలైన పాత్రలు గావావవరములందు 

ప్రాళ్ళళమును వాడుచుండుట మన మెరిగినదే 

కవలయ మాలాశారుడు అవక్రంళము “నంస్కృళ 

|పాక్ళత = ఉథయ కుద్ధాకుద్ధవదసమకరంగ రంగడవల్లు” 

నవ్నాడు ఆ భావ “నవ(ప్రొన్ఫడ్డలద (ప్రబావొ వరిస్థావిత 

గ9 నదీనదృళ్ల ముగ" నేమవివను మైనదట “(వణయ టవిత 

(వయ ప్రణయినీ సముల్లావనదృళ”మట 1 శాలి, వైళాచి 

అంశకం' పెను నుభురమైనదని ఆతని యూవీ 

'ఛవిన త్తకవో' అనునది అపూర్వమైన కాన్యము 

దీనిని “ఆకోలీ” మవోళయుడు |క్రీ ౪౯ 1918లో తొట్ట 

తొలుత [ప్రకటించెను ఇది సాహిత్యమున కాతడు చేసిన 

గొన వేవ 
వృవ్నదంతుడు అనశ్రంక కవులలో రళ్నమునంటి 

వాడు అతనీ చేరెంశ నుందరమో సలుకు కూడ నంత 

ముందరమే 'నువో పురాణము! 'జాయకుమార చరివు' 

“జనవర చరివు' అనునవి ఈతడు రచించిన (గ్రంథములు 

ఈ మూటి యందును బోధింసబడినడి కై నధర్మ్శమే శని 

ఆ ధర్మమును జోధించుటకు ఆత జెన్నుకొన్న పద్ధతి చాల 

మనోవారమైనది, ఆయన వాడిన వృత్తములు [ప్రజా 

శీవిళముల నుండి వరికొన్నవి అ ఛందస్సునకు "వేరులు 

కూడ మన మీనా జెరుగము వున్నద౦ంకుని శాన్యములు 

శదువునప్పుడు వ చ్చనిజేలినడుము, మబాసీతము లై నతోటలి 

నడుము నడచిపోయినట్లుండును ఆ కవులకు (ప్రజాజీవిళ మే 

కీవగళు వారెంత యుశ్చేఊంచినను ఆయలంశారనులు 

సామాన్య (ప్రజల సృాడయములలో తోచు నుశ్చేశలే 
శేలవిడిచిన సాము ఇాెన్నడును చేయరు క్లిష్టముశై న 

విసరీత కల్పనలు, స్వభావ ముతో సంబంధములేని ఊహలు 

సంస్కృత కవుల శెల్లినని పున్నరంతుడు ఇెస్సీన మారి 

చేవళము, పోకులరాజు, బళులొనగుట... ఇట్టి దృశ్యము 

లమ *శేటికిని సునము పల్లెలలో చూడవచ్చును |ప్రాక్ళత 

శావ్యము (వ్రాయగలచానికిని, చానిని శదునగలభానికిని 
కూడ ఆ వులు నమస్కాళము శెట్టినారు ఈ ఇరువురి 

అద్భష్ట మంత గొళ్సదట | కుంద ్రమానములను మాలగా 
(గుచ్చుటకును, కుసిళయైన వ్రీయళాలి వోచార్చుటకును, 

(ప్రొక్ళళ శావ్యమును చదువుటపను శెళినిన నం 

తులు కొందరే ఆగి 'నక్టలగ్ల' శారుగి నవాలు 
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కాగ రాగ (ప్రాక్ళతములను జక్కగా చదువ నం(వ 

చాయమే పోయినది సంస్కృత నాటకొశారులు ము 

కొరశై |ప్రాళ్ళతములను (ానీకే శావి వాటివై సొను 

భూకి పామర్థ్యములు కలిగి శాదు అందునను చారు 

వాడుళొన్నవి మువోరాష్ట్రి, మాగఢి వంటివే నీచపా(త 

ములు అరుదుగ వై కాచినంటి భామలను అక్కడక్కడ 

వాడును ఐకరీతిగ వీరందరిలో మృచ్చకటిశా కారుడు 

మిగుల పొవాసి ఈనాడు ఈ భానలలో కృషి యొనర్చ 

వలినీన భారము నరిళోధకులు, వండితులు రనట్లలు 

మున్నగువారినై నున్నది 
పునా 

అపేక్ష - సరఫరా = ఈ (ప్రపంచమున ఎల్లెడలను 
(ప్రజలు వరో సనుయనుందు వదోకొంత శ్రమవడు 

చుందురు రిక్రైవాడు ఉదయమునుండి సాయంత్రము 

వరకు ఎండలో 'వానలో రిన్హా లాగుచుండును కూలి 

చాడు సొమానులు మోయుచునో, పొలములో చాట్లు 

'వేయుచునో ఉండును సదిగంటలగుసరికి పట్టణములలో 

కందికీగల పుట్టరీశిగా శారులమీద, నై కిళ్ళమీద, శాలి 

నడళను పిన్నలు "పెద్దలు మహ్మోప్రచాహాముగ శార్యా 

అయములకు పోవుచుందురు ప్రపంచమున వలి మాన 

వుడు వదో ఒక పనిలో నిమగ్నుడై. ధనార్జనశై కష్టించు 

చున్నాడు గచా | ఎందులకు మానవుడింత కష్టించును ? 

ఈ ఆర్థిక వ్యాపారము నలన మానవునకు కలుగునడేమి! 

అనంతమైన ఈ అర్థిక 'వ్యాపొర మునకు మూల 

శారణము మానవుని వాంఛలు ఈ వాంఛరిను నంత్ళ స్తీ 

పరచుట, వస్తువులను ఉత్పత్తి చేయవలెను వమ్తాశ్చత్తి 

సాధనములు వరిమితములు సరిమిశముశైన నస్తూత్స క్తి 

పాధనములతో బహుళమగు నూనవ వాంఛలను సంళ్ళష్తి 

సరచు సమన్యయే ఆర్థిక శాస్త్రమందలి ముఖ్య వస్తువు 

ఆపేక్ష (000804) . అపేత అనగా ఒకనికి ఒక 

వన్తువును కొనుటయందు గల చాంఛ ఒక్కో వాంఛ 

మాక మేగాళ చానిళోపాటు కొనుగోలుళక్రి యుండి 

ననే అది 'ఆ'వేత అనబడును ఒక వస్తువునుండి శాను 
పొందు ప్రయోజనము (080) ను బట్టీ ఆతడు ఎక్కువే 

గాని శక్కువగాని మూల్యము (0500) ను ఇచ్చుటకు 

ఇష్టవడును ఇది ఆ నస్తువునకై అతనియందుగల 'అనేత' 



యొక్క. వలమును నిర్ణయించును వదైనను ఒకో వస్తువు 

నకై ఒక వ్య క్షికిగల అ'వేడ వేర్వేరు మూల్యములున్నవు 

కెట్లు నూరునో 'కెలివెడు చానిని 'అవేశసట్టి ఆందురు 
ఒకడు అరటిపండ్లు ఒక్కొక్కపండు ఒక వెనయగుశో 

ఒక డజను పండ్లను కొనును కాని వండు శెండునైన 

లగుటో అరడజను మాత్రమే కొనును మూడు వెన 

- అిగునతో వాలుగింటిని నూ(త్రమే కొనును, దీనికి కారణ 

'మేనున అశని సరిమిక ఆడాయములో అరటిపండ్లు 

ఆతని కొనగు (ప్రయోజనమునుఇట్టి 'శేటాయింపలడిన 

వాటా 18 వైవలు మాత్రమే అంతకుమించి అరటివండ్ల 

కొరకు ఆతడు ఖర్చు'వెట్టినచో తదితరములగు నస్తువులిలో 

ఎంకో కొంత భాగము శ్యాగము చేయనలని యుండును 

ఈ 18 వైవలలో మూల్యము హెచ్చుగనున్న తక్కవ 

పండ్లను, తక్కువగనున్న ఎక్కువ వండ్లను కొవగళల్లును 

ఇంకియేగాక ఇతర వాంఛలను తీర్చుకొను అవసరము 

ఎక్కువగ నున్నచో అసలు అరటివండ్లను కొనుటయే 

మానివేయవనచ్చును వేర్వేరు చాంఛలు తమతమ 

ప్రొబళ్యమునుబట్టి అతని ఎన్నికలో |ప్రాముఖ్యమును 

పొందును ఆ (ప్రాబల్యమే అశ జేజే వస్తువులిను 

'యెంశెంత శొనవలయునో నిర్ణయించును (వతివ్య క్రీ 

ఇట్లు వివిధ వాంఛల సంక్ళ ప్తీనల్లి కలిగెడు (ప్రయోజన 

మును తూచికూచి శన ఆదాయమునుండి సాధ్యమైనంత 

[ప్రయోజనము లభించు. విధముగ తన వాంఛలను 

నీంత్ళ ప్తీ పరచుకొనుచుండును ఒక వ్య క యొక్క 

ఈ (ప్రవర్తన మానవ సమాజములందు శొన.చారందరికి 

వర్తించును ఈ (ప్రవ ర్తనము ననువరించియే 'అేకా 

నీర్ధాంతము' (ప్రవచింవబడినది, ఇదియే మన “మూల్యము 

హౌచ్చిన ఆవేశ శగ్గును మూల్యము తగ్గిన ఆనేక 

హెచ్చును ” అబెడి సూశ్రము 

సరఫరా (09006) ఒక వస్తువు యొక్క నిల్వల 

అనుండి వేరువేరు మూల్యములకు నర్తకులు అమ్మజూవు 

వస్తు పరిమాణమును 'నరథరా' అందురు ఓక వస్తువునకు 

కొనువారు ఇచ్చుమూల్యమునులిట్టి వినణీయందు సరఫళా 

మారుచుండును. విజి యందు మూల్యము హెచ్చినతో 

వర్తకులు ఆధికలాథనులు పొందుట శ్ర ఎక్కువ సరకును 

అమ్ముజూవురురు మూళ్యము శగ్గినచో తక్కువ నరకును 

ఆపేక్ష = నరఫరా 

అమ్మజావుదురు దీనినే 'నరఫరా' సిద్దాంళమందురు ఇది 

అపేజు సిద్ధాంతమునకు వ్యకి రేళముగ నడచు దుండుమ 

వీలియనగా కొనుభారు పొధ్యమైనంత చవుళగ కొనుటకు 

భ్రయత్నింతురు నర్తకులు సాధ్యమైనంత |ప్రియనగు 

మూళల్యమునకు ఆమ్మఆ కురు నర్తకుయ చే క్వేరు 

మూల్యముంకు ఎంతెంత వరిమాణముగల నరకును 

నరఫరా చేయుదురో తెలియ జేయునది 'నరఫరా ట్టి 

అనబడును 

మూల్యము (108) వివణియందు వీ వస్తువు యొక్క 

మూల్యమైనను ఆ నమ్తువుయొక్క అవేత, సరఫరాల నై 

అభారవడియుండును ఒక వివణీ యందలి ఆ'వీత సట్టీని 

నరఫలావట్టీశో పోల్చిచూ చిన యెడల వడోఒళ మూల్యము 

వద్ద వివణియం చొ వస్తువునప గల అభేత, నరభళాలు 

నరిననూనముగ నుండును ఇట్లు సరఫరా, అ పేల 

నరిసమానము చేయగల మే ఆ వివణీయం చా 

వస్తువు యొక్క “ని్చలమూల్య ము'(Equlibrum Pot) 

శరచు వివణి యందలి ఆవేశ యొక్కయు, సరఫరా 

యొక్కయు పరిస్థికులినుబట్టి మారుచుండు మూల్యమును 

“ిసణి మూల్యము' (Market value) అందురు గడియా 

రిములోని లోలకము వవిధముగ ఒక మధ్య కందువును 

ఆధారముగ 'కేసికొని అటునిటు ఊగునో అళ్లు "వివి 

మూల్యము' నిశ్చల మూణ్యము బాధారముగ చేసికొని 

జొచ్చుచు, కగ్గుచు ఉండును కాళ్కాలికముగ వినటి 

మూల్యము హెచ్చినను, తగ్గినను తుదకు నీళ్ళల మూల్య 

ముళో సమానమగును నిశ్చల మూల్యముకంళే వివడీ 

మూల్యము హెచ్చుగా నున్నచో నర్తకులు బేక్కున 

నరకును న రోఫ రాచేయుదురు 'అవేడ' కక్కువగా 

నుండును శావున వివణిమూల్యము నిశ్చలమూల్యముతో 

పమానమగును నిశ్చశమూళ్యముకం' విసకమూల్యము 

తక్కు వగానున్నచో ఆ చేశ సాచ్చును నరఫరా తకు వగా 

నుండును అప్పుడును వివణీమూళ్యము నిశ్చల మూళ్య 

ఘుతో సనూనముళాక శవ్చదు 

ఉత్పత్తి న్యయము (0081 0105630600), అర్థిక 

శాత్ర వేత్తలు వినశయందు ఓక వస్తువు యొక్క 

మూల్యము ఎట్లు విర్ణయింనబడునను (ప్రధాన ననున్యను 

(ప్రథమమునుండియు చర్చించుచు నేయున్నాడు తఈననున్య 



అవ్ఫయదీఓతులు 

వైన అనేళ వాదోవవాదనులు చెలరేగినవి అయినను 

కొన్ని ముభ్యాంశములవై వశాఖిప్రాయము కలదు 

మూళ్యమ వివణియందలి నరఫళా, అటేతల స్థితిగతులను 

బట్ట నిర్ణయంవేవిడును ఇంకను నునిశిశముగ పరీఊించి 

నచో సరఫరా వతమున ఉళ్ళ త్తి వ్యయమును, జ పేజా 

పతమున |ప్రయోజనమును మూల్యమును నిర్ణయించునని 

శేలుచున్నదడి సరఫళా స్థితిగతులను నిర్లయించునరిగా 

ఉత్పత్తి, వ్యయము మన దృష్టిలో ముఖ్యాంళమగు 

చున్నది ఉత్ప త్తిన్య్మయ నునగా చేయి? ఒక ఉకృళ్తి 

చారుడు ఒక వస్తువును ఉత్ప క్తిచేయుటకు అవసరమైన 

ఉత్స త్తి సొాధనములను సంతరించుకొనుటకు కొంత ధన 

రూవమైన వ్యయమగును చానికే ఉత్పక్తి న్యయనుం 

దురు ఇందులో అనేక రకములగు ఖర్చులు చేరును 

(ఆ) ముడినరకులను కోనుటళగు వ్యయము (ఆ) కూలి 

శళ్చులు జీతములు (a) జ్యాహారమం దుంచిన సెట్టు 

బడివై వడ్డీ (ఈ) మరన్ముకు ఖర్చులు (ఉ) గిర్వవాణనై 

పౌమాన్యముగ ఇవ్వబడు (ప్రతిఫలము (ఊ) వ్యాపోర 

ఖర్చులు ఉదా (ప్రకటన ఖర్చులు, అమ్ముళవు ఖర్చులు 

ఉత్తి వ్యయము. మొదలైన ఖర్చులతో కూడియుం 

శుకు వరోతముగ కూడ చ్యాపారయిన కొంత నర్లు 

నముచాంయము, కొందరి శ్రమ ఉవయోగింవబిడి యుండ 

వచ్చును ఉత్ప క్తిదారు శాకే నిశ్వావాకుడు, ఆసామీ 

లేచా ఫొంతదారుడు ఆగుచో ఆతనికి చెందిన యం తాగార 

స్థలమువై అనై 'వెట్టుబడినై వడ్డీ, నిర్వవాణము చేసినందు 

లకు అతనికిచెందు (ప్రతివలమూలీటిని ఆతడు ధనరూసమున 

శర్సించకున్నను వాటివి ఉత్పత్తి వ్యయములో యఖార్థ 

వ్యయళాగములు (2881 6081) గా పరిగణింవవ లెను 

వస్తువుల ఏలునలను గూర్చిన చర్చలలో ఇటీనలి 

వరకు ఉత్స క్రి వ్యయము ధవరూవమైన వ్యయనునియే 

ఇాలింవబడుచు నచ్చెను ఇట్టే భావనపై ఆధారశడి జేయ 

ఇడిన చాగనల సారాంశము మూల్యము నల్లబే 

మూళ్యము నిర్ణయమగునని చెప్పుట మాత్రమే ఎంగు 

శలన అనగా ధనరూఫమైన ఉత్స త్తిన్యయముకూడా 

మూల్యమే ఓక వర్తువుయొక్క మూల్యము ఉక త్తి 

శాడునిలేక చెల్లింంలడినవుడు అదియే ఆశని ఉక్ళ త్రి 

వ్యయముతో ఉక శాగము అగును అట్లయిన ఉక్పత్తి 

వ్యయము యొక యథార్థ న్వరూవ మేమి ? ధనరూపమైన 

ఉత్పత్తి వ్యయముల నిజన్వభావమును కనుగొనుటకు 

అనేకులు యళల్నించిరి, ఉళ్చక్తి సాధనములు పరిమిత 

ములు ఈ సరిమిళమైన ఉత్ప క్రిపాధనము లొక్కొక్కుటి 

కొంత సరినాణములో ఒక ఉత్పత్తి శాఖలో వినియో 

గింవేబడు నెడల మరి యొక ఉక్పక్తిగాఖ వాటిని 

వినియోగించు అవళాళము కోల్పోయిన దన్నమాట 

మొదటి ఉత్పత్తి శాఖలోనికి ఆయా ఉత్పత్తి సాధనము 

అను అక గ్లించుటకు అధమను అది రెండవ శాఖలో 

గడింపగలిగినంకటి |ప్రతిఫల మైనను ఇన్వజాసవలెను 

శావున ఒక నస్తువును ఉత్స త్తి చేయుటళగు వ్యయము, 

అందు ఉపయోగింపదిడిన సాధనములతో మరియొక 

వస్తువును ఉత్స త్తీచేనిన రానికుండెడి విలువనుబట్టి నిర్ణయ 

మగును కుట్టవుదకు జేలునదేమనగా ఒక వస్తువు యొక్క 

యళార్థ వ్యయము అ వస్తువును ఉత్పత్తి చేయుటకు 

ఉవయోగింవేలడిన సాధనములు మరొళ లిధముగ 

ఉవయోగించబడనందువలన కాగ ము చేయబడిన 

(వ్రయో౭నమునకు సమానము నరిమితమైన సాధనము 

అతో నినుళములగు వాంఛలను నంతృన్లి పరచుట 

అపాధ్యముగాన కొన్ని వాంఛలను క్యాగము కేయుట 

తన్ననిసరియగును అందువలనే యథార్థ వ్యయము 

శ్యాగము చేయణడిన (యోజన పరిమాణమును తెలియ 

శివ 
అన్సయదీక్షితులు '- ఆచార్యదితితు అనబడిన 

వరనింనొ దీ&ికులు విజయనగరాధీకుడగు కృష్ణరాయల 

(4 శ 1509-1580) ఆస్థానకవి ఈయన మొదటి 

భార్య స్మా ర్రకుటుంంమునకు శెంధినది రెండనభార్య 

యగు ళోటరాంబ శ్రీ వైకుంశాచార్య వంశ ఈ మికు 

జన్మించిన నలుగురు కునూరులలో "పెద్దవాడు రంగ 

శాకొధ్యరి ఈయన 'అరై షకముకురము', "వివరణ 
దర్చణము' ఆను (గ్రంథములను రచించెను ఈయనబొన్ము 

మహీపాలుని (శీ + 1528) అస్థానకవిగా నుం డెను 

అర్వైళము, వి? స్టా కైక ము, పూర్వమీమాంస 
ఈ తంళములో పూర్తిగా |ప్రబేశించినని ఈ రంగళాజా 

ధ్వరి కుమారు జే అర్భయడీతితులు భారచ్యాజనగో (కుడు 
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శాంచీవు రమునకుడగ్గరనున్న అడయవ్పలంఅను[గ్రామ 

మున ఈయన కన్యామానమున 4854న కలినత్స 

రమున ఇన్మించెనందురు ఆవ్బయ దీ&కేంద విజయ 

ములో డితశులు (కీ ౪ 1668 లో జుతై 10వ శేడీన 

అన్మించెనని శివానంద యోగీం|రుడు (వానను ఈరెండు 

శేదీలకు ఆరేండ్ల వ్యవధి కన్ఫించుచున్నది వదువేడన 

శారి చివరిఖథొగములో నున్న జగచ్చాథసండికుడు 

ఇతని సమశాలికు డను కథ లున్నవి కాని శాలకం 

"శేశ్వరుని ఆలయము అస్సయదీకితుల అధ్వర్యవమున 

శ్రీశ 1582లో నిర్మింపబిడెనని ఆడయిన్సలపు 

శావనములు శెలువుచున్నని (శీ శ 1549, 1686, 1001 
అకు చెండిన ఆడయన్నలపు శాననములలో అఆప్పయ 

దీతీకుల (వన క్షీగలదు చినఖొమ్మ భూపాబని ఆస్థా 

నమున వేలూరులో ఛాలళాలి మీఠడు వసీంచెనలి, అచట 

కనశాఖిచేకముతో గౌరవింవబడననీ చార్మిత శాధా 

రముల వలన కెలియనచ్చుచున్నది దీఉకులు యాదవా 

భ్యరయ వ్యాఖ్యారంథమున శామరాయ, కీమ్మరాజ, 

చినశిమ్మ రాజులను చేర్కొనినాడు చినకిమ్మరాణు |క్రీ శ 

1542 నుండి 16560 వరకు "సేవావకిగా నుండెను 

ఆతర్వాత అన్న్మయగీతీతులను చేరడీసీనవాడు వేలూరు 

చాడగు చినలొమ్మువాయకుడు (1549 1678) మొకటి 
వేంళటనతి (క్రీ శ 1585) కాలమున కునలయానగద 

విథి రపాయనములు రదింపబడినవి క్రీ ళ 1680 

శాటికే వెనస్పళాననములు ఈతని కీర్తిని కొనియాడ 

సొగినవి తంజావూరి నేలిన నరసింహుని ఆస్థానమున 

గూడ అవృయడిఉకులు కొంతశాలము గడ వెను 

షొండ్యజేళమున వనంతమండనములో వకపాదమూ క్ర 

=|్రకిష్లా విషయమున, శైవులకు, నై న్లవులకు వివాదములు 

బయలుదేరగా తిరుమలనాయకు డీతనిని మధురకు 

కసికొనిపోయననియు అచట డిఓితులమూలమున ఆ 

ఒ[వతిర్ధ నిర్విఘ్నముగా జరిగెననియు తెలియుదున్నది 

“చిదంజర మిదం పురం (వ్రథికమేవ పుణ్యస్థలం 

నుళాళ్ళ వినయోక్ట్రలాః నుళ్యతయళ్చ శాళ్చి శకః 

వరహంసి మమనస్తతే రువరినైన భోగే నృృనో 

నకించి దహ నుర్ధయే శివవదం దిద్భ మే. సరమ" 

అను లోకమును డితీతులు అంత్య సనుయమున చెప్పికి 

క్ర 

అస్పయదీకిశుణ 

డెబ్బది "రెండేండ్లు నిండినతరువాత చిదంబరమున మరణిం 

చిరి దీనిని బట్టి అస్పయదీ&ళులు (క్రీ శ 1585 (ప్రాంత 

మున జన్మించిరవియి U శ 1688 (ప్రాంతమున మర 

శించిరనియు శెప్పవీలగుచున్నది 

అప్పయ దీకితులు నూటనాలుగు (గ్రంథములను 

రచించెనని నీలళంఠదీ&ళులు శివలీలార్డ వమునరెప్సి వాడు 

వీటిలో అళ్నార్సణ స్తుశి యనలడు శివవంచాకిళ, ఆర్యా 

శతకము, రశకుమార చరిత నంగ్రవాము, భంచరక్న 

వమ్ము శివకర్ణానృుతము, వైళాగ్య శతకను, ఆనంద 

అపార, భశ్తామర్నస్తవము, శాంకిన్లవము, రామాయణ 
శాళ్సర్య నిర్ణయము, రామాయణ శాక్సర్య నంగ 

వాము, రామాయణ సార వము, రామాయణ సొర 

నంగ్రవాము, భారత న్షనము, వరడరాజాస్టకము, ఆదిశ్య 

స్తోశ్రరత్నము, శివ శామి స్థన రత్నము, శిననుహిమా 
కలిళ వము అనునవి శావ్యములు వనుమశీ చి(క్రవేన 

విలానీమను వాటకను కూడ ఒకటి ఇతడు రచించినది 

కలదు ఇళడు చేచాంత చేశికుని శావ్యములను, గోవింద 

డీతితుని వారెవంళసార చరితను, కృష్ణమి!క్రుని |ప్రజోధ 
చంద్రోదయమును 'వ్యాభ్యావింశెను 

దీషీతులు వేంకటవకిరాయల అనుక్ణ ననుసరించి, 

కువలయానంద కారికలు అను అలంళార (గ్రంథమును 

రచించితినని ఛేప్పికొనినాడు రంగ ళాజాధ్వరియే 

ఈయనను వేంళటనతివద్దకు పం'వెవని ఆకాధరు డనినాడు 

ఈ శారిశలను కన చం[క్రాలోక ము కుండి దొంగిలించిబా 

తని జయచేవు డీతనిని తన (ప్రనన్నరాఘవమున ఎల్లి 

ఫొకిచినాడు కాని చం్రాలోక ములోని అలంకార (వళ 

రణమున కీకారెకలు వారిక ములవంటివి చిత్రమీమాంప 
యను మరీయొక అలంశార కాశ (గ్రంథమును ఇతడు 

రచియించివాడు ఈ [గ్రంథము అకిళయో కి (అలంళా 

రము) తో ఆగిలోయినడి దీనిని ఖండించుటప జగన్నాథ 

వండికుడు చిక్రమీమాంసొ ఖండనముము రచించి అంక 

టికో చాగః, శన రనగంగాధరమున మాటిమాటికి దీ& 

తులను ఎ క్తిపొడువు మూటలతో నిందించుచు లిమర్శించి 
భాడు కానీ అన్పయదీతీళ రచితనుని చెప్పబడు 'ఆం|ధక్వ 

మాంథ భాషాచ చాల్చిన్య తననః ఫలమ్' అను శ్లోకమును 

బట్టి దీఉీకులు శెలుగుచేశము సందును, తెలుగుభామ 



అప్ఫయదీఓకుల 

యందును మీక్కి.తి యాదర ముకల వాడని కలియు నున్నది 

శబ్దార్థ సంబంధములను వివేచించు వృత్తి వా ర్తికమును 

రీ&కులు రచియించినొడు 

కట్టోకీ దీకులు వేచాంక శాన్ర్రుమును అస్పయ 

డీ&కులవద్ద ఆభ్యనీంచెను భట్టోజీ నిద్ధాంక "కౌముది 

మొదలగు 'వ్యాళరణ |గంథములను రచించిన కర్వాత 

వేచాంతము శదువవలెనని అన్నయ్య రీషికుల ఇంటి! 

చేరినపుడు, అకడ) తన "కొముడిని శిష్యులకు పాశము 

ఇెవ్చచుంచినట |! పాళమైన తరువాత తనపేరు, వచ్చిన 

వన్ని భట్టోజీ విన్నవించుకొ'నెను, శాని తవ'వేరు చెత్ఫళ, 

శమ్యుఆతోపాటు కౌముడీ పొళమును వినినందులకు 

చేకుస్నానము చేసీశానిరే భట్టోకీళో ఇతర రిషయము 

అను (ప్రస్తావించ వీలులేదని అన్సయ్యడీశితు లన్నారట | 

యఖావిధిగా వేతుస్నానము చేసివచ్చి, భట్టోజీ వేదాంత 
మును చదువసా గ నట 

అన్నయ్య దీశ్షతులు ధర్మళాస్త్రములిలో ప్రవీణుడు, 

కాల విశంతువై న తన పత్రికకు వునర్వినాసాము జేయ 

పంకల్పించియు ఆశడు ధర్ముళాన్త్రములకు,వంఘ మునకు 

ఆచార మునకు వెరచి, ఊరకుండెనని చెప్పుదురు అన్నయ 

కీఓకులు ఖండబేవునిచే మీమాంనక మూర 

(ప్రశంసీంవవిడినాడు. అశిదేశ ఆతణ వునళా'కేవము, 
పూర్వమీమాంసా విషయ సంగ హొడీ పిక, ధర్మ 

మీమాంసా వరిథాస, విధిఠపాయనము, ఉప్యశ్రమ 

వర్మాకనుము, వాద నత శ్రమాల, మయోఖానలి, చిత్ర 

పటము అను పూర్వ మీనూంసో (గంథములు ఇతడు 

(వ్రాసినవి కొట్ట మీమాంనపడై నను అన్నయ డీశితులు 

ఇచటగూడ |క్రొక్త సద్ధాంతములను "కెచ్చేను [పళర 

ఇాంఠతళము గూడ కర్ణుభేద [ప్రమాణమేయవి బివ్మ 

మూత్ర శాంకరభావ్య చేచాధిళరణమున శన పరిమళ 

ఛ్యాఖ్యలో నిరూపీంచినాడు వాద నతశ్రమాలలో 

ఛవ్యన్యాయళార గండు చాళ్యార్థ విచారమైన ఈ 

భ్రంథమున ముఖ్యమైన పూర్యోతర మీమాంపాఢి 
కరణములు చిజేచింసజడినవి, శా్రదీవక వై శ్యాఖ్య 
మయూఖానళి, ల్లోక చా ర్తిక దృష్ట్యా అఘునార్తిక నున 

వడిన చి(క్రవటమున పూర్వ మీరూంపా కాత్త్రములోని 

అధికరణములు నంజిన్షముగా [వకిపాదిళములు 

ఫూర్వ మీనూంసాళా/న్త్ర) విమయములను పూర్తిగా 

వేదాంత (గ్రంథములలో గూడ చొప్పించిన అవ్పయ 

డీషకులకు స్మార్త వైష్ణవములు రెండును వేమా 

నృరములే అనేక విశిష్ట దై వ్రో (గ్రంథములను వ్యాఖ్యా 

నించినను, 

“మహీక్వరే వా జగళామధీళ్వరే 

జనార్జనే చా జగడంత రాకని 

నవమ్తుఖేద (ప్రతిపత్తి రస్తుమే 

తఖావి క్రి స్తరుణేందు శేఖ కే” 

ఆని శాంచీవురములో నొక వండితనళలో అవ్ప(య్య 

డీతతులు పక్కెనట | శివునకును, విష్ణువునకును నన్తుఖేద 

ప్రవృత్తి లేకున్నను తనకు శివునివైననే చిత్తము నిలిచి 

యున్నదట 

్రీకంకుని నైన వేడాంతమును సుప్రతిస్టిళను 

చేయుటకు (శ్రీళంళ భాన్యమునకు శబార్కమణిదివిళ 

ఆను వ్యాఖ్యను,శిబా దై ్వత నిర్ణయము ఆను [గంథమును 

రచించి ఇతడు 3వ విశిష్టాదై్యతమును (ప్రవచించి 

నాడు విశష్టాద్యైశ ఛ్యాన్సీతై  రామానుజుడునలె 

ఈయన పైన వేచాంఠ వ్యార్తినై నిరంతర కృషి 

నళిపెన అనేక మీమాంసా బ్యామములకు విశిష్ట 

శాక్సర్యము [ప్రాముఖ్యము ఇళనిలే చూపవిడినవి 

రణునుణ్కి సరినుళ, ౦తలేళ నంగ 

వాము అను దీశితుల చేచాంత (గ్రంథములు అతి ముఖ్య 

మైనవి శంళరభావ్య వ్యాఖ్యయగు శోమతివైగం 

శల్చిళరు ఛ్యాఖ్యకు టీకగా (వ్రాయబడిన నరినుళ 

వ్యాఖ్యలో దీ&తులు అవళ్ళేద వాదము, నానాకీన 

వాదము, (క్రమము క్తి, సర్వముక్షి మొదలగు విశిష్ట 

సిద్ధాంతములను ఫోపనత్తీకముగా నిరూపించినారు 

అడ్ర్యైత వేబాంకమున గల భిన్న భిన్న సిద్ధాంత ములను 

నమగ్రముగా నొకచో చేర్చబడిన మవి[గ్రంళము 
నీద్ధాంత లేళ కంగ్రహాము వ్యనవోరమున కాట్టమీమాంన 

కుడు, వేదాంత మార్గనున భానుకి |ప్రష్థానానలింది, 

క క్రిమార్గమున శివా'ట్ర్వైక్రియు నగు ఆప్పయ దీతీకులు 

సర్వతోముఖ పొంగిత్యము, అద్యివీయ వ్రకిళ గల నవా 

వ్యక్తి 

ఫో ను, 



అఫనా నికితిన్ రష్యూచేళములోని శ్వర్ 
నగరనివాబయైన ఆఫనాశీ నికితిన్ అను వర్తకుడు, 

హిందూ దేళమునకు య్మాత్ర 

శావించిన ఐబరోపీయులలో 

నొకడు హిందూచేశమును 

గూర్చియు ఇచ్చటి జనులను 

గూర్చియు ఆ కాలములోని 

రష్యా (వజలలో చిత్ర విచ్శిత 

మైన అలి (ప్రా యములు 

వ్యాపించి ఉం జెడివి అనేక 

నదులను దాటి, సముద్రము 

అను తరించి పర్వతములను 

అధిగమించి, ఎన్నో కష్టముల 

కోర్చి హిందూ దేశమునకు 

అఫవాశీ వచ్చెను ఇచ్చట 

శాను కనులారగాంచిన వింత 

అను విశేవములను ఆత 

డొళ (గంథముగ (వ్రావెను 

ఆతని దినచర్యాత్మళ మైన ఆ 

గ్రథమువేరు "మూడు సముద్రములు చాటి ణేను 

శావించిన య్మాత్రలు ” అనునది 

అఫనాళీ 1469 మొదలు 1478 వరకు హిందూదేళ 

ములో ఉండెను ఆవాలు గేండ్లలో అతడు శాను గాంచిన 

విశేషములను (వ్రానియుంచిన దినచళ్యా[గ్రంథము చరిత్ర 

ఇారులకు ఆత్యంతోవయు క్లమైనది అళశాళమునాటి 

ఐరోవీయు కెందరో (శ్రాసిన విమయములకం' అఫనొళీ 

(్రాసీన యంళము 'లెంతో పానుభూతిన్ని మాత్మ గ్రహణ 

శని, వివేచనను వ్య క్రీకరించుచున్నవి 

ను శారణులు, ఆనాడు తమ దేశములో 

వ్యాపాళాదులు శావించు వి దేశీయులందరి వేర్లు, ఊర్లు 

ఎక్టీర్లీ ఉగ్గడించుచు, పొఓలువానీ, గానము శేయుచుండెడి 

చారు చాటిలో అనేక హిందూ నర్తకుల వేర్లు కనజడు 

చున్నవి 

వోల్గానదిమీద పడవ [వయాణముణేన, శాస్పియను 

సముద్రము చేరుకొని, ఆచ్చటినుండి 'ఇెర్నెంట్, బహ 

శేవులమీదుగ పర్షియా చేళమునవను, అచ్చటేనుండి 

అఫనాశీ ఎకికిన్ 

అఫనాకీ నికితిన్ 

వాందూడేళమునకును ఆఫనాశీ ప్రయాణము శేసెను 

బాందూ చేళములో పర్యటన శావించుచు నాలు 

గేండ్లుండి తిరుగు (ప్రయాణములో [్రవిళోంద్ మీదుగ 

వల్లసముత్ర తీఠముననున్న జీసోవా వర్తకస్థానరముల 

కును అచ్చటినుండి క్వెర్ నగరమునకును ఆతడు పో 

దలవెను కావి తన జన్నష్థానము చేరకుండగే, మార్గ 

మధ్యములో ఆఫనాళీ మృళ్యువుపొల ఐజను 

అఫనాకీ పారసీక దేశములో గుజ్జములనుకొని వాటినీ 

హిందూ ధేశమునకు తీఎకొని వచ్చెను చాటి కిచట మంచి 

గిరాకీ కలదని యాతడు శెలిపికొనెను హిందూచేశము 

నుండి రంగు దినునులను, సుగంధ ద్రవ్యములను కీవీకొని 

పోవలెనని ఆతని ఉద్దేశము కాని స్థకమార్గమున [వయా 

ణముశేనిన యెడల |త్రోనపొడుగునను పన్నులు బెల్లింవ 

వలసి వచ్చుననియు, నమ్ముగ్రమాగ్గమున పోయినయెడల 

వన్నులబాధ లేకున్నన. ఓడదొంగల చేతులలో వడి 

సర్వవాళనమగుట రస్పదనియుళాను అకుల పడియున్న ట్లు 

అఫవాళీ తన దినచర్యా[గంథములో (వాసిక్రొవెను 

తన డీగ్ణమగు య్యాకాసందర్శములో అళ్చర్య 

కరములయిన విషయముల నన్నిటిని అతడు (వానీ 

యుంచెను పొందూ దేశములోని ఆంకువులు, పతులు, 

జనులు, బేచాలయములు, రాజభ నననులు, అచార వ్యవ 

వోరములు, వాళానరణము మున్నగు విషయముల 

నన్ని టివిగూర్చి అఫనాళీ తన దినచర్యలో (వాసియుంచెను 

ఉత్తర హిందూస్థానములోని ఒక స్థానిక [వభువును 

గూర్చి అకడిట్లు |వానెను “ఈళాజు భననమున 'కేడు 

చ్వారములున్నని ఒక్కొక్క. చ్వారముళడ నూర్గురు 

భటులు శావలియుందురు శాజభననము ఆద్భుకముగను, 

మవోవై భవోపేకముగను ఉన్నది భవనపు లోపలిభాగ 

మంతయు జంగారునీటి నులాసూ శేయబడి యున్నది 

కుడ్యములనిండ చ్మీతములు శలవు శిలలవై నగిషీ 

వని కలిగిన బంగారు ఢీకులు పొదిగి యున్నారు 

శాజు లోఖిశాడు ఆయన కెందరో భార్యలు కలరు 

ఆతని న్రైన్యములో వది వేలనుంది అశ్వికులు, వీజది'వేల 

శాల్భలము బంగారు అలంశారములుగల ఇన్నూరు వను 

గులు కలవు రాజు వనుగ్తువై ఊరేగుచున్నవ్పుడు ఆయన 

ముందు నూర్గురు కాహళముల నూదువొరు, రెండు 
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అభిపీనియా (ఇథోపీయా) 

వందలమంది నాట్యకళ త్తెలు, కంగారు శీనులుళల గుజ్ట 

ములిసై నకోన మున్నూర్భరు ఆశ్వీకులు, నూరు వానర 

ములు, ఇతర సరివారమును నడచుచుండుట శాననగును 

అన్నిటిని మించి ఒక సవిశ్ర కేకములోని బుద్ధ 

జేవుని మహో కేచాలయతు ఈ విదేశీయ యా క్రిపని 

ముస్థని శీవెను “బుద్ధ దేవాలయము చాల పెద్దది 
విశాలమైనది ఆ జేనాలయను. రష్యా దేశములోని 

శ్వెర్ నగరమంత విశాలమైనది అ దేవళము శీలా 

నిర్శికమైనరి ఆ లలవై కుద్ధవేవుని సవిత కథలన్నీయు 

శెక్కుజడి యున్నవి అ నువోక్ముడు ఎన్నిఇన్మ లెశ్తెనో, 

వర అనశారములను చాల్చెన్కో ఎన్నెన్ని అద్భుత 

మావోక్ష్య్యములను శావించెనో, ఆ వినరము అన్నీయు 

శిలలన్నై చిశ్రించలిడినవి ఒకప్పుడు మానవా కారము 

తోను, ఇంకొకన్సుడు గళాననాశారముతోను, నురొకో 

వుడు వావరాళారముతోన్ను మళిళొన్ని సందర్భము 

అలో భయంకరమైన నుగ శిరక్కుతోను, వీడడుగుల 
ఇాకముతోడను. సే ఎన్నెన్నో హనములతో ఆ 
శేవుడు ఈ $ల౮ శల్చములలో కన్పింఛును కు 

అద్భుళ జనని *సముఅను నందర్భించుటకు, హిందూదేళ 

నుంకటేనుండియు అసంఖ్యాక జనులు ఈ దేవాలయము 

నకు వత్తురు 'గాతిలో చెక్కబడిన ఒక నునోన్నకమైన 
బుద్ధ విగ్రహా మిచ్చట కలరు ఆ శిలామూ రి శేయియె శ్రి 

నిలదియుండును అయన తోక శరీరముడు చుట్టకెట్టు 

కొని యున్నడి ఆయన సుఖము వానర నుఖమునత 

నున్నది బుద్ధుని ఎదుట నల్లిరానిలో సులిచిన మహోన్నత 

మగు గృవథమొకటి కలడు ఈ వృవభముమై బంగారు 

నీటిలో చక్కని అలంళారములు చిక్రించలడీ యున్నవి 

ఎండ'శింధరోవచ్చి. ఈ వృవథరాజముయొళ్క శాలి 
గను ముర్దిడుకొని, చానిని, బుద్దుని పుష్చముళశో 
వూజీంచి పోపరురు * 

ఈ విజయుడు వొసుమంకుని వ్నిగహామునురూచి 

బుద్ధ విగ్రహొనుని పొరవికియుండును హిందూకేశము 
లోని వివిధ చేవళా విగ్రహములను గు ర్రించుటలో వీకే 

శీయబ నలువురు ఇళ్లు శళమకలు వడుచుందుకు 
వది యెట్లున్నను అఫకాశీ నితిన్ యొక్క దినశర్యా 

(గ్రంథము నేటికి ఆయిరు శశాబ్టములనాటి శారకీయ 

దృళ్యములము మనముందుంచి ఎంతయో కాగి కళ 

(పాముఖ్యమును వహించుచున్నగమటలో సం కేవాము 

లేదు 

మజరా 

అవినీనియో (ఇథోసియా) చరిత్ర తూర్పు 
ఆఫీశాలోని ఈ రాజ్యము ఎప్పుడు స్థాసింపబిడ్డరో 

'ఇెరినీకొనుట్రకు నరియ్రున ఆధారములులేవు శాని ఆచటి 

గాథలనుఇట్టి నేటికిని అధికారముళోతన్న రాజనంళము 

| పూ 1000 (ప్రాంతము చాబటిదనియు ఆ రాజవంళను 

చారు పాఠమున్ రాజుకుమారుడై న మెని నెక్ యొక్కయు, 

చ్నీకాళాణి యొక్కయు. నంకీయు అనియు శెన్నలడు 

చున్నది పేబారాణి జ్యేష్ట పుత్రుడు ఈ రాజ్యమును 
నంపొదించినాడట | “మేకా” అనగా ఇథోవియొ అనియు, 

తన తల్లి చేరే ఈ రాజ్యమునకు “ఇథోవియా” అని "చేరు 
'నియు "వాడుకో 

శ్రీ ౪ మొదటి శశాబ్దమునాటికి ఇథోపియనులు 

*బీగనులు' అనబిడెడివారు అనగా రళరశాలైన చేవకా 
పూజలను చేసెడినారని అర్థము థ్రీ శ నాల్గవ శళాన్ది 

ములో ఇథోపియారాజు “ళా వక్” 39 స్తవ మతమును 

స్వీకరంచెను శావెక్ 30 స్తవులు నై) న్తవులం దొక 

శెగవారు వీరెక్కునగా ఈజిప్టు, ఇథోవియా మున్నగు 

ఆఫ్రికా 'చేళములలో నే చ్యావీంచి ఉండిరి శానైక్ 

శర్చికి సర్వాధికారి శాజ్యములోని అలెగ్జాం 

డ్రియాయం దుండుబాడు ఆరన శళాబ్దములో ఇకో 

పియారాజా ఎజ్టనముడ్ర (పైంతమును స్వాధీన ఫరచు 

కొని అహార్గముగా ఆ శేలియానై దండయ్యాక సకిపి 

“యనున్" అెడు సారవంతమైన రాష్ట్రిమును జయం 

ఇెను నాటినుండి 60 ఏండ్లదనుక “యమన్” ఇథోపీయా 

శాశ్యభాగముగా ఉండెను ఈ కాలనుతోణే ఇఢోవయా 
(ప్రపంచములోని వివిధ కేశ ములతో సంబంధములు కఖిగి 

అభివృద్ధి నొం'చెన్లో 

శ్రీ ౪ వడన శశాషములో నుసామ్మడీయులు (ప్రలలి 

ఈజ్టును జయించికి ఎల్జపము[డ్ర శీరపాంతము శారీ 

స్వాధీనమయ్యెను ఇకోపియా కన వూక్వాన్నశినీ 
కోల్పోయి. వశాకిమైనది ఆతరువాత కొన్ని శశాక్టి 
ముల నరకు అకోపీయా కల్లోల శరిస్థీతులలో గుంజెను 



అది అంతఃకలవోలతో, విదేశీయుల దండయాత్రలతో 

విచ్శిన్నమయ్యెను 18 న శతాబ్దములో ఇథోవియారాజు 

మచామ్మదీయులనుండి తమ్ము రతింపుమని పోర్చుగల్ 

రాజాను కోశెను కోరిన నవోయము లలఖింశెను ఇథో 

వియా నువొమ్మదీయుల వాన్తగశము శాకుండ రతీంచ 

బడెను అదే శాలములో రోనున్ శ్యాథలిక్కు (వ్రచార 

కులు ఇథోపియాలో (ప్రవేశించి ఇథోపియా రాజును 

శ్యాథలిప్కు మతమును స్వీకరింవుమని బలనంతముశేనిరి 

శాని (ప్రజలు వారిని |ద్రతిభుటించిరి చివరకు శావైక్ 

వై 9 _ప్తవమే నిలిచిపోయెను విజేశీయులందరు ఐహిన్మ 

రీంవే బడిరి, అయినను “చేమ్సు (క్రాన్ వంటి పరిశోధ 

కులు ఇథోపియాకు వచ్చుచునే యుండిరి 

అవైని కండు శా 

వ్దముల దనుక జేళము 

అంతఃకలహములకు గు8 

యయ్యను ఈ అంత 

ర్యు ములనల్లి అ నేక 

ప్రొ థవనములు నాళన 

మైనవి 

195 ళళ్యాములో 

“శాస! అను నొక 

సరడారు శ[క్రువుల™ై 

విజయముపొంగి రెండన 

ధియోడోర్ అను బిరుద 

ముతో శాజయ్యెను 

శీ ¥ 1818 1868 మధ్య 

ఇథోసియా ఇతనికి స్వాధీన 

మయ్యెను &వ ధియో ( 

డోర్ [పొచీన ఇథోపియా స్నామాజ్యమును పునరుడ్థ 

605 వశెనని (ప్రయత్నము చేసేను కాని విఫలుడయ్యెను 

థియాడోర్ నిరంకుకుడు అశని! [విటిమ్ వారంతో 
"తగాడా వచ్చెను 1884 లో ఇథోసియాలోని (విటిమ్ 

శాయకారిని, ఆతని అనుచరులను బంధించెను 1667 లో 

బొంజాయినుండి శేసియర్ ఆధిభశ్యమునే 

(టన్ నైన్యము ఇథోవియానాలడి రాజధానియైన 

మాగ్గాళాడును 1888 లో ప్యాఢీనవరచు కొనెను 

అవిసీనియా (ఇకోపీయా) 

"రెండవ థియోడోర్ ఆక్టవాత్య జేకోనెను కొంత 

శాలమునకు (వీట్ వైన్యము శేళశమును విడిచి 

పోయెను 

తరువాత మైగర్ శాష్ట్ర) గవర్నరు ఇక్రోపియా 

శాజయ్యెను శాని పోవా" రాష్ట్ర పొలకుడు “మెనీథిక్ ” 

అనువాడు ఇటలీ సవియముతో ఇథోపీయాను అక్ర 

మించుకొచెను 189 వరకు మెనిలిక్కు ఇథోఎయా 

అంతయు. స్వాధీన మయ్యెమ ఇటలీకి మెనిరిక్కు 

నవోయము చేయుటలో స్వార్థము లేకపోలేదు మెనిలిక్ 

విజయము తరువాత ఇటలీవారు కాము ఇథోనియా 

(అవ్పటిశే. ఆలిసీనియా అని వీలునవిడు చుండెడిది 
ఆవిసీనియా ఆనునధి అరలీ వదము) సంరతకుంమని 

ఉ్ధాటించిరి చానీతో 

మెనిలిక్పను ఇటలీకిని 

వైరము |ప్రాక్తిందెను 
1895 లో ఇటాలియన్ 

వైన్యములు అలినీనియా 

చె చాడికేనెను శాని 
ఆపజయమునే పొందెను 

కొంత కాలను యుర్ధము 

జరిగిన తరువాత ఇటలీ 

అలినీనియా స్వారం[త్య 

మును అంగీకరించెను ఎట్టి 

శీనెను ఇతని శాలములో అలినీనియా అభివృద్ధి చెంచెను 

కేళములో  వైలుమార్గము నిర్భింవఖకెను న్యాయ 
రూపొందింప బడెను మెనిలిక్కు తర్వాత 

వచ్చిన 'లిజీయాన్' అనురాజు ఇస్లాంనుత [పచారము 

జేయమూని తళ్ళళికముగా పింహాననమును కోల్పో 

యెను ఆతని అనంతరము మెనిలిక కువూ ౩ 'జడిక్' 

కాజీ అయ్యెను "లాన్ తఫారినూకొనెక్' ఆనునతడు 

నంరతకుడయ్యెను 



అవిసీనియా (ఇథోసియా) 

శేళములో అధునిక జీవన సద్ధతిని (ప వేళ ఎట్టి ఆక్యు 
దయమునకు శాన్ తఫారిమా కొ నెన్ పొటువడెను 

1928 లో ఇథోపీయా బానాజూతి సమితి (౫806 0! 

Nations) లో సభ్యత్వమును పొంచెను అడిక్ రాణీ 

యొక్క మరణానంతరము 1080 లో మాళొనెన్ 

"సాలే పలా అను బిరుదముతో ఇథోవీయా చక్ర 

వర్తి యయ్యను 
ఇటలీ సా[మాజ్య శృక్ణచేశ ఆవివీనీయాను కెదరించ 

మొదలు “పెట్టినది 1984 లో ఎర్మిటియావై వు ఎన్నో 

నరిఫొద్దు నంఘటనలు జరిగెను అట్టోబరు & 10085 వాడు 

ఇటలీ అలిపీనియావై డాడిచేనెను [విటిమ్బారు (ఫ్రెంచి 

వారు చేసిన సంధి [వ్రయత్నములు విఫలమయ్యెను 

అధునిక యుద్ధ సొధనములళో, విమాన డాడులకో 

ఇటాలియను సేనలు అబిసీనియాను చాళనము చేసెను, 

అలినీనియారాజు నానాజాతి నలిశి సహాయమును 

అర్థించెను కాని లాభము అేశపోయినది మే 5, 1086 

వాడు ఇటాలియన్ సైన్యములు ఇట్రోపియా రాజధాని 

యైన “ఆడిన్ అజావా లో (ప్రవేశించెను ఎర్మిటియాను, 

ఇటాలియన్ సోనాలి లొండును, ఇథోవీయాను కలిపి 

“ఇటాలియన్ తూర్పు అ్యఫీకా” అని "ఫేరు "పెట్టిరి 

ఇటాలియనులు నలన రాజ్యమును బలివేరోచికి అలి 

సీనియావారు గెరిల్లా యుద్దమును (ప్రారంభించిరి 

ఇటాలియనులు 'దేళములో రోడ్డులు విరించి గెరిల్లా 

దళములను తరుముటకు [ప్రారంభించిరి 1988 లో “హేలే 

చెళాహే లిటనులో కలచాచుకొవెను ఇంతలో కెండన 

[ద్రవంశ సంగ్రామము వచ్చెను అలినీనియా కూడ 

రంగమయ్యేను అలిసీవియా రాజు 101లో (లిటిమ్వారి 

సనవియముకో న్వదేశను చేరుకొని ఇటాలియనులతో 

యుద్ధము పొగించిను విజయము పొంచెను “హేలే 

ఛెలాెషీ మరల అలిపీవియా చశ్రన ర్తి (మే 1981) 

యయ్యుము కరుచాత మిత రాజ్యములతో శేరి ఇర్భునీ 

ఇటలీ, జహాన్ కేళములవై అతడు యుద్ధమును (పళ 

టెంకెను ంకరము అ శ్య శా క్ట సమికి 

(UNO) ళో అరిసీనియా శేరిపోయెన్సు 

1946 లో ఆనమితి ఛార్టరువై సంతకము చేపిన 50 దేశా 

లలో అకిపీనియా కూడ ఒకటీ 

అలిసీనియాలో విద్య ఆరోగ్యరతణము పరిశ్రమలు 

రవాణా సౌకర్యములు మున్నగువాటిని అభివృ 

శేయుట్హై ఐక్యరాజ్య వమికి యందలి వివిధశాఖలు, 

అమెరికా (బటన్ చేళములు తోడ్చడుచున్నవి జేళము 

పొందుచున్న ది 

డిసెంబరు 2, 1850 చాడు ఎరిట్రియా, ఆలిసీనీయాళో 

శేరిపోనలెనని ఐక్యరాజ్య సమితి నిర్ణయించెను ఆనీర్ల 

యము [వళారము 1969 లో ఎర్మిటియా ఆంతరంగిక 

పరిపాలనలో సంపూర్ణ న్వపరిపాలనాధికారము గల 

శాష్ట్రముగా అలిసీనియాలో అంతర్భాగమై పోయెను 

ఎరెటియా (పకినిధులు ఆలినీనియా పార్లమెంటు 

నథ్యులై 8 

ఉరా 

అవిసీనియా (భూగోళము) - అకిసీగియా శేళ 
ఇఢోపియా అనబడు 'దేళము ఆ(ఫ్రీకా ఖండములో వొక 

"పెద్ద న్వశంతచేశము 1986 లో ఇటలీ తనలో అలిసీని 

యాను కలుపుకొన్నప్పటికి, రెండవ (ప్రపంచ యుర్ధానంత 

రము, అనగా 1048 లో ఈ చేళము మరల స్వాకం త్య 

మును నంపొదించుకొెను దీని చుట్టును లిటిషు, (ఫెంచి, 

ఇటలీ రాజ్యము లున్నవి ఈదేళము చాలిఖాగము పర్వత 

మయము ఈ దేళము యొక్క విన్తీర్లత 8,60,000 
చదరపు మైళ్ళు దీని జనాథా షుమారు 1,00,00,000 

'జేళమంశయు మొ త్సముమీడ ఎశ్తైనభూమి అగుటశేతరు 

పర్వత ప్రాంత నుగుటచేశను, అందు శాళపోళలకు ఎంత 

మూత్రము సౌకర్యములు లేవు ఈ కారణము గేతచే, 

ఈ డేళములో కొంత ఖనిజనంపడ ఉన్నప్పటికిని అర్థిక 

అభివృద్ధి శాల మందముగా నున్నది ఈ దేశమునకు 

సముద్రప్రొంళము ఎంతమాత్రము లేకపోవుట చేత, ఇతర 

జేళములతో వ్యాపారమున కై ('థెంచి సోనులీలాండు 

లోని జిమితి లేవు వట్టణముమీదబే అలిసీవియో ఎక్కు.నగొ 

అధఢారవడనలసివచ్చినది భూమి సారవంతమైన డగుట 

చేశను, కేనవియందు వర్షములు కురియు శారణమ” 

చేశను, ఈ దేళములో వ్యనసాయము ఎక్కువగా అభి 

వృద్ధి నొందినది (వక్తి, గోధుమ, శాఫ్కీ జార్జి - ఇచ్చట 
(వభావమైన పంటలు ఖొవైలు నది ఆధారము వలన 

ఎల్లప్పుడు భూమి దున్నుటకును, వ్యవపొయను జేయుట 
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కును ఇచ్చట అవసరమైన నీటి సదుపాయము ఉన్నది 

ఎట్టి పరిశ్రమలు లేవనియే ఇెప్పవలనీయుండును అడవులు 

విశేషముగా శలవు ఇనుము, కాగి, బొగ్గు సళ్ళిరు 

గనులు ఈ చేశళములో ఎక్కునగా నున్నవి చెప్పదగిన 

ఖనిజ నేంవరయు, వ్యవపాయ సంపదయు ఉన్నప్పటి!ివి 

ఈ దేశము. ఆర్థికముగా ఉన్నత స్థితిలో లేదు దీని 

ముఖ్యశారణములు దేశమంతయు. పర్వశమయనుగుట, 

నైలు మీద గాని, నీటి మీద గాని (ప్రయాణమున కెంత 

మాత్రము తగిన సౌళర్యములు లేకపోవుట ఈ దేశము 

నకు అడ్జిసీ అవాజా ముఖ్య పట్టణము అడోవా, 

గండక్ అనునవి ఈ దేళములోని ముఖ్య వ్యాపార 

శేంద్రములు 

రకాలా 

అబుల్ ఫజల్ = అలుల్ ఫజల్ Be 1661 

జననరి 14 న కేడి యందు ఆగ్రాలో జన్మించెను 

ఖళోనువై వ్యాఖ్యాశయును, సర్వజ్ఞాన సంవన్నుడును 

అగు పేక్ ముబారక్ చాగోరీ అను నాతనికి ఇళడు 

శెండవకునూరుడుగా జన్మించెను అళ్ళరు ఆస్థానములో 

న్నుప్రజ్థ కవి యగు ఫయికీకి ఇతడు తమ్ముడు కండ్రి 

వైవు విచారించినచో, ఇతడు భారతదేశమునకు లన 

వచ్చిన ఒక అరేబియా కుటుంబమునకు చెందినవాడు: ఈ 

కుటుంబము తొలుత సింధులోను, తరువాత జోగ్ పూరు 

నందలి చాగోరులోను స్థీరనివాన మేర్చరచుళొనెను 

అందుచేత [ప్రజలు అబుల్ ఫజల్ శండ్రియగు షేక్ 

ముశారకును నాగోరీ యని పిలుచుచుండిరి అబుల్ 

ఫజల్ పుట్టుకకు కొన్ని సంవత్సరములకు నుందు షేక్ 

ముబారక్ 'ఫెండ్లి చేవిళొని ఆగ్రాలో స్థిరావాన మేర్చ 

రచు కొచెను ఐనను చాగోరీ యను చేరుతోచే ప్రజ 

రీశనిని సేర్కోను చుంజెడిచారు తల్లి వశమున పొర 

నీక చేళమునందు సిరాజ్ దగ్గర నున్న ఇడిజ్లో నివ 

సించుచుం జెడి రఫియాల్ డీన్ నఫాలీతో అబుల్ ఫజల్ 

వింధుత్వము కలిగి యుండెను ఈ నఫాలీ, సీర్ధవురుషు 

డుగా, ముహోతుడుగా (ప్రసిద్ధి క్కి యుండెను అందుచే 

వమౌట్టు వుమాయూను అతని విరోధియగు వేక్ షా 

నూరి ఇరువురును ఆ మువోత్యుని నలవోలను పొందు 

చుండిరి 

అబల్ ఫజల్ 

అబుల్ఫఆల్ చాల్యమున వరశాన క్తి గలవాడె 

తండి రతణమున అత్యుశ్సాహముతో చదువుకొనుచు 

వృద్ధినొం చెను మవాదవీ సంప్రదాయము 'వెడ అభిమాన 

మును కలిగియున్న కారణముచేశ ఇతని తండ్రియగు "షేక్ 

ముఠారక్ చెక్కు. శ్లేళములకు గురి కావలసినళ్చెను ఆ 

శ్లేములు అబుల్ భజల్ తేతమనన్నువై శాళ్వతము[చను 

గావించెను తన్మూలమున నే ఆకుల్ ఫజల్కు సహావగుణ 

మళ్ళెను ఈ సవానగుణాఖ్యానము ఇతనికి ఉ శ్రరళాలము 

నందు అక్నరుశో న్నేహమేర్చడుటకు మూలమయ్యును 

అబుల్ ఫజల్, తన నూనపిక నిశానమును గూర్చి ఇన్హా 
యను (గ్రంథమున (వ్రానికొనెను ఆ (వాశనబట్టి ఇట్లు 

శెలియు చున్నది ఐదవ సంవళ్సరమున ఇతడు చదువ 

శారంభించి వదునేనవ సంనతృ్సరము వాటిక ఆనాడు 

వ్యా స్తీలో నున్న విజ్ఞాన ళాభిలన్ని టియందును (వజ్ఞా 

వంతు డయ్యెను అటు తశ్వాక వది సంవత్సరముల 

పొటు విద్యార్థులకు విద్యగరవుచు సమ శాలికులగు వండి 

తులకో మళవీసయక చర్చరియందు పొల్గొనుటలో 

కుతూవాలుడగుచు ఇతడు శాలము గడచిను శానీ 

చై కనిక వ్యాసంగములవలన ఇతనికి ఆంతోశ్ళాంకి 

ఆభింవలేదు అందుచేత సన్యసింనవరియునను కోరిక ఇళ 

నికి కలుగుచుండెడిది అబుల్ ఫజల్ అన్నయగు ఫయిజీనీ 

ఆస్థానములో చేరనంపీనదిగా అకృరు ఆవ్యానించెను అడి 

మొదలుకొని అబుల్ ఫజల్ యొక్క. మనమున ఉల 

శరమైన తన భవివ్యత్తునుగూర్చి ఆశలు పొడమెను 

అకృరు ఆస్థానములో తన తండ్రి అయిన "షేక్ ముఖా 

రక్ను గ్వేషించినవారు అనేకులుండిరి ఐనను అకృడ 

శన కొనగు [ప్రోళ్చావామునుబట్టి ఓరిమితోడను చా 

క క్తీతోడను కాను 'వేనచేనినచో అది నినృలము -కాజాల 

రని అబుల్ ఫజల్ కు విశ్వాస మేర్చడను ఈలోపుగా 

ఫయిజీ అక్కరుయొక్క న్నీవామును నంపాదించుకొని 

చానిని నిలుపుకొనుటలో గొప్ప నేర్పును చూసెను 

అనేర్చు ఇబుల్ ఫజల్యొక్క (శ్రేయన్సునకు సాధన 

మయ్యెను 1574 ప్రారంభములో అబుల్ ఫజల్ ఫయికీ 

యొక్క పోడరుడుగా అకృరునకు వరిచయము -కావింన 

బడెను అళ్ళరు ఇతనిని మిక్కిలి ఆదరముళో స్వీకరించెను 

అందుచేత ఇకడు (వ్రరంచ వరిక్యాగమిద్ధిని త్యజించెను 



అటల్ ఫజల్ 

అకృరువోమొలో ఇత డిట్లు తన్నుగూర్చి (వాసికొ నిను 

కలము మొదట నాకు అనుకూలివడలేదు అందుచేత 

శేను చాచాపు ప్వార్థవరుడను, గర్వితుడను అయి సర్వ 

సంగ పరిళ్యాగినీ శావలయు నని నిశ్న్చయించుకొంటిని 

ఛా చుట్టును అనేక శిష్యులు చేరిన కొఆరియు వా విద్యా 

తంబరము అతిశయింప దొడగెను నిజమునప విచ్యా 

గర్యముచే వశాంతచాసమునశై అకుగపడితిని నొ 

అద్భగ్టవళమున వళాంశ[వదేశములలో నిజమైన నళ్యా 

శ్వేషకుల పొంగత్యములో కొన్ని రాత్రులు గడవుట 

సంళ్లవించేను నిర్ధనుళయ్యు జ్ఞానధనులై న "పెద్దల సొంగ 

శ్యము చా శానందమును చేకూ"ర్చెను అందువలన నేను 

చేతములను శెరచితిని అంతట పండితంముమ్యల స్వార్థ 

వరశ్వమి నాకు గోశరించెను నో తండ్రియొక్క. ఉన 

శేళములు ఆఅక్ఞానోన దనమున బడకుండ ఎట్ట శేలకు 

నన్ను రడింపగలుగు చుండెను సొ మనస్సునకు కొంకి 

శేరాయను మంగోతియో యందలి యతుల 'బెనకును, 

శిజవాన్లోని మునులవై పునకును సా వృదయమను 

ఆకర్షింవబడ సోగెను టికెట్ కేళవు లామాలతోడను, 

పోర్చుగలలోని మఠ గురువులకోడను, పొట్ట మళ 

గురువులతోడను, “జెండాఎవస్తా" పండిళులతోడను నమూః 

శేళముళకొరకు. ఉవ్విళ్ళూరుచుంటిని బా స్వంత దేశపు 

నండికుల వీనయమున చా కసవ్యాభావ మేర్చ౭ను 

ఉడారవిషయ వీచారమాగ్గమున న|మ్రాట్టు వాకు నేత 

శాగలడను చాళళో అతని యాస్థానముళో శేరునుని 

శా ఫోదరులును కక్కిన బంధువులును నాకు సలవో 

వొసగిరి బోరి పొచ్చరికలను తిరప్కరించుటకు వేను 

శ్యర్థవయక్నమును జేసికిని ఇప్పుడు నేను అనందిన్వై 

యున్నాను వమనగా నమ్మోట్టు కర్మ[వపంచమున మార్గ 

రర్శకుడుగను, దీశాంతచానమున ఆశ్వాతకుడుగను నాటు 

ఉపళరించను నా 'ఛోర్మిశ వోంఛయు చా నిష్ట కృత్య 

విర్వవాణ వాంఛయు అశనీలో సాఫల్యము నొం'చెను” 
అబుల్ ఫజల్ తొందరగా ఉన్నతపదని ఇక్కలేదు 

వదునొకండు వంవత్సరనులు క్ల కీ తతృరమైన "నేన చేసిన 

శళ్వోత మో|కమే కళడు వేయినుంది భటులకు నాయకు 

శయ్యను 186లో అనుక నవృద్ధుత్తైన షాఆకీ మ్మఫ్రామ్ 

తో కఠపీ ఇతడు ఢిల్టీ యొక్క, వరయ క్ష పరిపాలనలో 

పొళ్గొనెను 1508 లో ఇతడు రెండువేల నుంది భటులకు 

నాయకుడయ్యెను 1600లో చాలుగు వేలనుంది భటులకు 

నాయకుడుగా ఇతడు నియుక్తుడయ్యెను 

“ఇనారర్ ఖానా" లో (ప్రతి గురువారము సాయం 

శాలమున జరుగు నమా వేళములలో చర్చలు జరుగుచుం 

చను వీటియండు అక్ళరునకు అభిరుచి మెండుగనుం డెను 

అట్టి తరుణములందు పూశ్వాచాగ సరాయణులగు నండి 

తుల వివాదములను 'రెచ్చగొట్టుటలో అబుల్ ఫజల్ కృత 

కృత్యుడయ్యెను పూర్వాచార పండితులలో అంతకు 

ముందుండెడి వికనుత్యము లోపించెను అకృరునకు గల 

మకవిషయక సంళయములు తోలగలేదు అవి సెంపొంద 

జొచ్చెను ఆకృరు తన సళ్యపతమునకు అబుల్ఫజల్ను 

చాయకునిగా నిర్ణయించెను తుదకు అబుల్ ఫజల్ 

ఉలేనూ నుత నండికులను చర్చలలో ఓడింపగలిగెను 

లహిళ విషయములలో మాకత'మే కాళ, ఆధ్యాత్మిక విన 

యములలో గూడ పరిపొలిక (ప్రజలు తను నమాట్టును 

శాయపనిగా అంగీళరించుట ధర్భముఅనుమాటకు అక్బరు 

నమ్మకించునట్లుగా అబుల్ ఫజల్ బోధించెను ఈ నూతన 

మశ సీద్ధాంకము శాజువే (వ్రళటింవబడుట అబుల్ ఫజల్ 

యొక్క. అద్భష్టమునకు నాందియయ్యను పూర్వాచార 

వరాయడులగు వండితులు కను పదవ్సలకు (గ్రమాదము 

బాటిల్లట చూచి లోబడుటకు సంసిద్గతను సూచించిరి 

శాని వయోజనములేకపోయొను "షేక్ ముబారక్, ఆతని 

వుత్రులు కలిసి తయారుచేసిన విశిష్టమైన న్యక్రమువై 

ఆ సండితులు సంతకములనుకూడ చేనీరి ఈ వశము 

నందు నమొట్టునకు భర్మషాలకుడనియు “ముణీ శాహిద్” 

(అనగా కష్లామునకు సంబంధించిన అన్ని వ్యవవోరము 

అందును) అ[ప్రమాదశీలుడగు అధికారి అనియును రూఢి 

జేయఐడెను “పత్యవకుడగు ళాజు యొక్క విళ్లానము" 

అనునది ఒకే ఇట్లు శాసనని ర్యాణమునకు మూలాధార 

మయ్యెను సమర్త పండితులును, ఛ్యాయచాదులును 

మళ విషయములిలో జళ్ళరు నిధించు శాననములకు వద్ధు 

అగుటకు అంగీకరంచిరి పండికులు ళా మింతప ముందు 

అనుభవించుచున్న సమున్నత స్థానమును కోల్పోయిరి 

అళ్చ్ళరునకును "నారి యెడగల అనుమాన నులు ఆధికతరము 

అయ్యెను 



ఈ లోనల “డీన్ ఇ ల్లాహీ* లేళ దివ్యచుతను అనబడు 

నూతన మతమును అళ్ళరు ప్థాఎంచెను ఈ నూతన మళ 

వరిణానునములు అబుల్ ఫజుల్కు ఆకృరు'నై గల సలుకు 

బడిని ఇంకను అశిళయింప జేయుటకు కారణముల 

అళ్ళరు అస్థానము నందలి ఉన్నతనంశీయులగు ఉద్యోగులు 

అబుల్ ఫజల్ యెడల అనూయను నహించిరి ఇతనిని 

దక్కనుకు పంపుట మంచిదని చారు అకృరునకు సలవో 

చెప్పిరి ఆక్కడ ఫొనగిన వైన ఒక యుద్ధములో గాని, 

నిర్వహింవనలనీన పరిఫొలనములో గావి లోటు వచ్చిన 

యెడల న|మాట్టునప అబుల్ ఫజల్ యంగు గల "గౌరన 

మునకు న్యూనత 'వొటిల్లునని వా రూహించుటయే దీనికి 

శారణము యువళాజగు సలీమున (జహాంగీరుకు కూడ 

అబుల్ ఫజల్ ఎడల అనీష్టము వీర్పడియుండెను తనకును 

తన తం|డికిని వై మనన్యము ఏర్పడుటకు అబుల్ ఫజలే 

ముఖ్యముగా శారణభూతుడని గూడ అశడు నిళ్శయిం 

చెను 1801! లో యువరాజగు నలీము యొక్కయు, 

తదితరుల యొక్కయు (వేరణచే అబుల్ ఫజల్ దక్కను 

నకు వై నిక శార్యనిర్వవాణమున కై నంవనిజెను అబుల్ 
ఫజల్ దక్కనులో అవజయనువొందునని ఇతని విరోధులు 
ఊహించియుండుట సరిశాధు ఎందుచేతననగా ఇతడు తన 

నర్వ కృత్యములను అచ్చట ననుర్థతతో నిర్వహించెను 

వై నికచర్యను నిర్వహించు వినయనులో గూడ ఆక్యంశ 

నమర్థుడు అను కీర్తిని ఇతడు పొం దేను 

ఇంతలో యువరాజగు నలీము తండ్రితో కలహింప 

దొడ'గెను ఆకృరు యొక్క ఉన్నజో ద్యోగులు కొందరు 

నలీము వతమును అభిమౌనించుచున్నట్లు ప్మమొట్టునకు 

న్ఫృరించెను అబుల్ ఫజల్ ఒక్కడే అళ్ళరునకు నమ్మ 

దోగిన ఇంటు అయియుండెను, ఆస్థానములో ఇతని ఉనికి 

అళ్యవనరమై యుండెను ఆ భారణనురిచేత ఉత్తర 

హిందూ చేళమునకు ఫక్ శణ మే ఇయలు జేరి రావలయునలి 

అక్సరు అబుల్ ఫజల్ కు తీత్తరువులు సంసేను ఛాజాక్ల 

చొప్పన తన కుమారుడగు రనామానునకు శన 

దశాధివత్యమును ఆవ్నగించి, కొలదినుంధి అనుచరులితో 

మాత్రమే ఆఖలొ్ఫజల్ ఆ(గ్రాకు కయలుజేగెను బం'ేలా 

వాయకుడగు రాలా కీర్ ఫింగు యొక్క రాజ్యభాగము 

గుండ అలుల్ ఫజల్ (వయాణను చేయనలసినళ్ళెను 

అబుల్ ఫజల్ 

ఈ అవళాశమును పురస్కరించుకొని ఇకనినీ వాత్య 

శేయుటకు నలీము శాజాలీర్ ఎంగును పేరేపించెను ఆ 

ములో అగౌరవమును పొందియున్న బీర్ ఎంగ, యువ 

రాజును నంతోవవెట్టుటకై దొరకిన అనళాళమును 

ఆసక్తితో వర్మిగ్రహించెను రాజ్యాథిపీ క్తుడైన తర్వాత, 

వలీము నలిన తప్పక తనకు గొచ్బబహుమానము అభింవగళ 

రని విశ్వసించి, అశ్వికులయొక్ట, యు, వదాతుళలయొ శ్రీయ 

ఒక "పెద్ద దళమును బీర్ సింగు శాబ్వారునడ్డ నిలిెను 

అబుల్ ఫజల్ను, ఇతని ఆళ్వికులును లీర్ సింగు యొక్క 

సంఖ్యా ఇలిమునకు లోబడిరి అబుల్ ఫజల్ ఇట్లు 1001 

ఆగస్టు 128 న శేదినాడు వాళ్య గానింనబడెను ఇతని త 

అలహోజాదులో నున్న యువళాజు నొడ్డకు వంవబెను 

శతువగుటచే అబుల్ ఫజల్ను కానే నాళ్యకు పాల్చర 

చికివని సంపూర్ణమైన నిళ్లత్యు భానముతో నలీము శన 

“జీవన స్మృతులు ' అను (గ్రంథములో బహిరంగముగా 

ఒప్పుకొనెను “నేను సిళ్ళళ క్రి గల కుమారుడను, అబుల్ 

ఫజల్ మొదలగువారు కను దున్హంత్రములిడేత నొత౦ డ్రి 
నన్ను (పేమింవకుండ కేసరి అని సలీము (వ్రానీకొ పెను 

ఆక్చరు అబుఖ్ ఫజల్ యొక్క మరణమునకు మిక్కిలి 
డుఃఖంచెను కొంతకాలము ఎన్వరికిని దర్శన మొనగుట 

శాశడు ఇష్టపడలేదు అబుల్ ఫజల్ దుగ్మరణనునొందిన 
పరిస్థితులను గూర్చి నిని “నలీము న్మమాట్టు శాగోరిన 

యెడల నన్నే చంపి అనల్ ఫజల్ (ప్రాణములను శాపాడి 

వచో జాగుండెడీది” అనుచు అకృరు వాపోయెను 

అబుల్ ఫజల్ గొన్న శాధ్యశూరుడు అక్ళరు నామా 

అను నాతని గ్రంథము ఆకని గొప్ప కృషికి ఒక స్మారళ 

చివ్నాము చాని తర్వాక మిక్కిలి విలువగంది అకలి 

(గ్రంథ శాగమగు) మూడవ నంవుటను డీలికి 'ఆయిన్ 

ఇ ఆక్చరీ' లేశ ఆకృరుయొక్క. నియమాన? అను వేరు 

కలడు ఆక్చరుయొక్క సరిపాలనమునకు చెందిన వినయ 

ములు “తెలిసికొనుటకు ఇది అన్నిటికంయె సొధిశారమైన 

ఆధారముగా నున్నడి అబుల్ ఫజల్ ఇతర గ్రంథములను 

సెక్కింటేని రచించెను ” అయార్ ఎ చాలిన్” అనునడి 

“అన్వర్ -ఇ సుహ్రైలీ” జను [గంథను యొక్క వంటిత్త 

చనా రూవము “మక్తులక్ ఇ అల్జామీ్ో భే 'ఇళ్టైాయీా 

భుల్ ఫజల్' అను శల్లికతో ఇతని కేఖలు అనేకములు 



అబళ్హవన్ కానాషా 

ఇశని మరణానంక రము ఇకలి బంధువులచే లెండు సంపు 

టములుగా (వ్రచురింపలజెను మవోళారతము యొక్క 

పారశీశానముచాదిము తోడను, “ శారీఖ్ ఇ అల్ఫీ * అను 
(గ్రంథము తోడను ఇతని వామము సంబంధమును కలిగి 

యున్నది 

రచయితగా అమిల్ ఫజల్ పాటిలేనివాడు ఇతని శైలి 

ఉదా త్తమైనడి ఇతని శ క్తియత నదవయోగకౌళలము, 

వాక్య నిర్మాణ విధానము, నమాన రచకౌచిత్యము, 

పంవూర్ణ వాక్యముల లాలిక్యము ఎట్టవారి!ఏ అనుకరిం 

చుటప ఆలవిశానివి 

అకుల్ ఫజల్ వేతగా నుండగా అళ్చరు కన విధ్యు క్ల 

ధర్మములను జాగుగా గు ర్రింపగ లైను శాజాస్థానములో 

(వ్రవేళము కలిగినది మొరలు కో ని భిన్నజాతులకును, 

భిన్న మళములకును జెందిన [వజలను జయ్యప్రరముగా 

పరిపాలించు ననున్యను అవమత్తుడై ఇశడు సరిశీలింప 

డొడగెకు దీనిక ఫలితముగా అన్యమత నహనముతో 

గూడిన కరిపాలనా విధానము రూపొంచెను నూతన 

విధానమును పరిపాలనలో అమళునరచుటకు ఆక్నరునకు 

అవవగము కలిగినపుడెల్ల అబుల్ఫజల్ ఆ విధానమును 

లేఖన రూనమున నృుటముగా (ప్రతిపాదించి శత్స్రతి 

కూలి వాదములను నిర్భయముగా తన లేశినిచే నెరు 

ర్కొ నెను 

అక్సరు అవలంబించిన నూతనవిధానము మొగలొయి 

శ్రరిపాలిన యెడల |ఫజలు నమాఛానపడుటకు ఎక్కువగా 

తోఢ్చ లెను “కాజు [ప్రజలకు కండి అను నాఢర్శము 

భారశకేళమును పాలించీన సమౌట్టుంలో 'ెల్లి అళ్ళరు 
సందు లిశేషముగా అవ్యర్థమయ్యెను 

శాయాహుథో 

అబుల్హసన్ తానాషా = అబల పహానన్ 
శానాషా పశుబుపాహా నరిపోలికులలో తుదివాడు 

అతడు [| ₹ 16782 నుండి 1606 నరప గోలకొండ 

రాజ్యమును పొలించెను ఇతనిని గురించి (ప్రణారములో 

నున్న కథలు నరన్సర విరుళ్ణములయిగ చర్మెత్రలు ఈశని 

జీవితచరిత్రను దుధవగాహ మొనర్చుచున్నవి వరవర 
విరుద్ధ ములయినే గాథలను, చర్మికొలను శోధించి నను 

శ్వయనరచిన శ్రూరిముగ 'రెండునిద్ధాంతనులు రూపొందు 

చున్నవి 1 అబుల్వాసన్ 

విచేశయుడు 2 అబుల్ 

వాసన్ కుకులుపాహీ 

రాకుమారుడు 

అలుల హాసన్ వర్షియా 

వాడనియు, అళేవియా 

వాడనియు, వాస్టూన్ 

వాడనియు, మొగలాయి 

వాడనియు (గ్రంథష్థములు 

శేయండిన విమయములు 

నమన్వయ మగుటలేదు 

నిద్దీషేట శాలూశా 

లోని అనంతగిరి యం 

దును, ఇతర సలముల 

యంగును (ప్రచార మందున్న కథనములిలో సత్యము 

ఆబుల్ హాసన్ కానాషా 

వమళాలికులును, స్తానికులును, (ప్రామాణీకులును 

ఆగు కార్మికు రీఠడు కుకుబుషాహీ వంశ్రమువాడనియే 

(థాసీకోరు ళక్రుకూటమువారుకూడ ఈ విషయమును 

ఒవ్చకొన్నారు ఇతడు అబుల్లా కుతుబుషా (1028 1672) 

శమ్ముడగు అయినుల్ ముల్కు, (ఇమౌదుల్ ముల్కు.) 

కుమారుడు సుల్తాన్ అబ్టుల్లా తల్లియగు వాయాళ్ 

బ్ Bo పాత్రుడు 

వాయాళ్ ఇరు జేగం సుల్తాన్ నువామ్మడు కులీ 
కుకుకుషా (1560-1818) భాతురు సుల్తాన్ మహొమ్మదు 
కుకుటషా (1812 1626) శథార్య, సుల్తాన్ అబ్లుల్లా 

కుకుఖుషా (18268 1672) తల్లియగుటకే అబుల్వానవ్ 

రాజవంకీయుడనియు, రాక్యార్డత కలతాడనీయు ఆనం 

దిగ్ధముగ జేలుచున్నది ఈతని మేనల్లుడు సరీఫల్ 

ముల్కు., మంతి నుసూదుఖాన్, అత్తగారు లేగంనుల్ల్తానా 

ఈవిషయమును నంకేహమున శాన్సదము. లేకుండ 

సృష్టవరచి యున్నారు 

చరి[శ్రకులు, నమళాలికులగు యాత్రికుల నంవుట 

ములు అఖుల్హాసన్ (ప్రారంభ జీవితమును నమ్మగ్రముగ 

చశ్రింవకేరు ఆతని శాల్యదశావిశేషములను వినరింన 

లేదు ఆంధందు ఆభ్యములగు శళలములన్ను నూచనలను 



నమన్వ్యయసరచి స్కూతీకరించినచో ఈతని కౌమార 

యౌవనదళా విశేసములను గూర్చి 'కెలింకొనవచ్చును 

కుతుబ్షాహి పాదుషూలు విషయలంపటులు, ఆద్యంత 

ముల శాజులిరువురు శప్న మిగత ఎ 'రెన్వరును సష్టి 

ఖూర్తి చేసికొనలేదు ఇట్టి వీరి యల్సాయురాయమునకు 

శారణములను ఇతరత్ర 'వెదఠనవనరములేదు అబుల్ 

హనకా వుట్టి చెరిగిన వాళావరణ మెట్టిదో వై విషయ 

ముల వలన సుగ్రావ్యా మగుచున్నది పరిసర పరిస్థితుల 

|ప్రశానమునలన అమిల్ నాసా వినయ లౌళ్యమున 

చెల్ల రను శలదన్ను వాడయ్యెను అంతఃపుర ఆదర్భములు 

పవిత్రత వడలి నులినమయి పోయినవి అంత।వుర (స్త్రీల 

మానములు, సరిఛారకుల శీలములు శిథిలములుళా 

కొచ్చినవి అతి మెత్తనివాడును, వీషయలోలుడును 

అగు అజ్జుల్లా. సుల్తానుకు గూడ వీళని [వనర్తనము 

దునృవహ మయ్యెను ఆతడు మందఠించెను రాణులు 

చులకన చేసిరి రాజును, రాణులను అనునరించి తిరుగు 

సరిచారిణా బృందముకూడ ఈ మార్పును గమనించి 

అ రాజకుమారు నవమానించి యుందురు 

అబుల్ వానా అవమానములను నహింవలేని వా 

డయ్యెను శాజఖోగములకు న్వస్తీ చెప్పి అంతబ్చుర 

సౌఖ్యములను త్యజించి ఫ శ్రేదర్వాజూ (విజయచ్వారము) 

కడ నినసించియేన్న విఖ్యాత వలీ (యోగి) యగు షా 
శాఖా ఖక్తాల్ను అశ్రయించెను ఆస్పు డాతవి వయస్సు 

రమారమి ఇరువది సంవత్సరము లనీ తెలియుచున్నది 

అకడు భయథ క్తులితో, (పేమ విళ్వానములతో గురువును 

శీవించుచు, ఆకలి కృపకు పాత్రుడయ్యెను అందుశే 

నా వలీ అబుల్ హీసనును “శానాషా యని ముద్దుగ 

వీలిచెడునాడు “శానాషూో యన ' జాలయోగి యని 

యర్థము శానాషా వదువాలు'గేండ్లు గురు శ్నుకూష 

చేయుచు అ యాశ్రమనుండే గడ"వెను 

ఆ య్యాళమకీవిక మాకవిని (ప్రజాసామీస్యమునకు 

"చెళ్చినది (ప్రజల అనసరములు, ఆ వేదనలు, అవేళఖావేష 

ములు, కష్టమఖములు తెలిసికొని వాటిలో కాగస్వామి 

యగుట కచేక అవకాశములు ఆకనికి లిఖించినవి (ప్రజా 

శాహుళ్యములో రాజుగ వాతడు కంపాదించిన అమవను 

(వేమ గౌరవములకు ఈ అను జీవితము వువాదిరాయి 

2 

ఆబల్వానన్ రానాషా 

య్రైనది [కింది తరగథి వారితో నన్నిహితత్వ మేర్పా 

టయినడి మళసహానము, పీడిత |ప్రజానీకము 'నెడ పాను 

కూతి విశాలదృక్పథము వర్పడినవి అందువలన దా 

వథ మేలిన ముస్లీం (ప్రభువుతో చేరికివి లభ్యముగాని 

"గౌరవ (వతివత్తు లీఠనికి లభించినవి ఇంనిలో కలిగిన 

అద్భుతమగు సూర్చును గమనించి మున్నీతని ద్వేషించిన 

చారిప్పుడు ఈతని యెడ అనురక్తు లయిరీ 

అబుల్వానన్ వివాపాము విభ్రాంతి గొల్ను వసతు 

అలో జరిగినది సుల్తాన్ అబ్దుల్లా కుతుబుషా తన మూడవ 

కుమారిక వివావాము చేయనలసి వచ్చెను ెడ్డల్లుడగు 

సయ్యదు నిజా మొర్దీక్ అవామదు ఆలోచనానుపారము 

అతని గురుపుతుడున్ను అశేకియా చేశీరుడును అగు 

సయ్యరు నుల్తాన్ అనువానికి ఆమె నిచ్చి "వెండ్లిచేయు 

టకు అబ్దుల్లా కుకుకుషా నిళ్చయించెను రాజపొపాద 

ములో విచావా సన్నాహములు చురుకుగా సాగు 

చుండెను 

ఆ సమయమునవే ఫ కేదర్వాజాకడ నున్న అక్రమ 

ములో షా రాజూ ఖత్తాల్ తన శిష్యపుంగవుడగు అబుల్ 

వాన్ శానాషాను 'వెండ్లికొడుకును కేపెను ఆ యోగి 
పుంగవుడు సొంత పద్య వేతణమున అంతఃపురములో 

అరుగు వినావా శార్యకలొనములను స్నాతకములనంటి 

వాటిని ఆశ్రమములోకూడ జరిపించెను |వేజలు ఆశ్రమ 

ములోని వేడుకలను, ఆ యోగిచర్యలను విడ్డూరముగ 

చూడసాగిరి అబుల్ నావన్ వినావ్మవ్రయత్నము జరుగ 

నున్నదని షా రాజూ ఖశ్తాల్నలీ అందరకు వినరించు 

చుండెను 

చికము 1 ఇంతళో నుల్తాను వతమున "నె శ్తనము 

వహించి వరనిశ్చయముచేసిన 'వెద్దల్లుడు సయ్యదు నిజా 

మొగ్డీన్ అవెమదునకును, వరుడుగా నిశ్చయింపలడిన 

నయ్యదు నుల్తానునకును మధ్య _దైనపేరికముగ ల్మీవ 

విరోధ మేర్ప డెను కలవాభోజనుల యా్థికమున అనిరోధ 

జ్వాలి యొక సమంటునట్లు |వజ్వరిల్లినగి వయ్యదు నుల్త్లాను 

నకు రాకుమారి నిచ్చి "వెండ్లిచేయనలదని ఆతడు పట్టు 

వన్టైను తనమాటను( తోసిపుచ్చి, నిశ్చయించిన (ప్రశారము 

శాకుమారి వివాహమును జరుపనున్నతో, కాను సవరి 

వారముగ కొరంగకేమిళో కేరిటోయెదనని "పెద్దల్లుడు 



అబల్హనన్ కానాషా 

జెడరించెను నయ్యదు సుల్తాన్ నంవింధము మేమొల్ల 
మనియు, మమ్ము చిర్చంధించినచో అశ్శవాత్య చేసిళొందు 

నువియు చెండ్లికుతురును ఆమె తల్గియును శశించిరి 

నర్వపచ్నావాములు పూ ర్తియగుటశే సుల్తాన్. అబ్బుల్లా 

కర్రవ్యమును ఊహింనజాలకుండెను వివావిమాపుట 

మంచిడిగాదు  గృవాక్షల్లోలము అెచ్చుకొనుటకూడ 

వాంఛనీయము శాదు అందుదేత ఆ సుముహూ ర్లము 

5కే రాకుమారిని మరియొకని కిచ్చి “పెండ్లి చేయటకు 

రాజు విళ్చయించెను ఆంతరంగికులును అమే అభిప్రాయ 
వీడీరి 

అరివడ్వర్గముల కశీతుడై వర్వేనంగ వరిళ్యాగియై 

శర్యజన రంజకుడ్రైయున్న అబుల్వూన౯ మామే ఈ 

శేందర్భమున ఎల్ల రకును వాల్గోచరుడయ్యెను కాణు 

మును, మంషక్షి పొమంక హీతులును, నన్దారులును ముశ్త 

“0కముగ  అములొననునకు రాజు శన మూడన 

ఏమౌ 'ర్తెనిచ్చి విచాహము జేయనగునని చెప్పిరి గాజును 

అలులొసాసళా విమయమున కాక్సర్యముగలవాడయి 

మున్నందున మనఃపూ ర్లిగ నందుల కంగీకశించిను 

"వెంద్లీనొడు నుల్తానుయిక్క ఆక్టు [ప్రకారము 

ఫామంకహిత పురోహితులు సాలంకృశమును, ససజ్టీ 

కృతమును అగు నుత్తమాళ్యమును తీనిళొని గోలకొండ 

కోట తూర్ను చ్వారమగు విజయ చ్యారమునొద్ద ఘాజీ 

వండ వై నున్న ఖ్తాల్ అళమునునకు నచ్చిరి పెండ్లి 

ఉమారుని చేననులోనున్న అబుల్ హాననును వివాహా 

చేరిక కడకు శీపికొనిపోయిరి పయ్యదు నుల్తానుతో 
వివాహము కొరకు సద్ధమయిన నరంజామాతో సుల్తాన్ 
అల్జుల్లా కుతుబుణ ఆ సుమువళా ర్తమునవే శన మూడన 

కసూ ము అబుల్ హసనువ శచ్చి "పెండ్లి చేసెను సయ్యరు 

సుల్తాకా ననరివారముగ కొరంగజేలు కొల్వులో (ప్రవే 

శించెను అబుల్వాసనున కీ శార్యవలన అట్టుల్లా జీవిత 

శాలములో'నే ఇరువురు కుమా గ్తెలును, ఒక కుమారుడును 

కలిగిరి ఈ నివాపాము కరువాత సుల్హా౯ా 

పకుమిషా పం(ైండు వంనత్సరముబు కాజ్యము లేసెను 

అబుల్ వాసము పట్టాభిషేకము. గూడ అత్యద్భుత 
పరిస్థితులలో జరిగినడి "వద్ద అల్లుడగు నయ్యదు నిజా 
మొడ్డీ౯ అనానురు శాజ్యూంగము నై అధిళారము 'నెరోవు 

చుండెను (కీ శ 1670 లో వాయాళ్ బక్డు బేగం చని 

పోయెను అప్పటినుండి గోలకొండ సరిషాలనా చక్రము 

ఆతనికి నంపూర్ణముగ స్వాథినమయి పోయెను 182 

వబ్రలులో అబ్బుల్లా కుతుబుషా జబ్బుపడెను 1678 సం 

విలు 19 వ జేడినాడు అతనికి స్మారళము తప్పినది ఆత 

జెట్టి మరణ శాననమును (వాయలేదు అష్టల్లా రెండవ 

అల్లుడు మవాన్ముదు సుల్తాను అనుమానము'స్రై తండ్రీ 

యగు వౌరంగ'జేబుచే నిర్నంధింవలడి, చెరసాలయంగే 

శృశించి మరణించెను చెడ్డ అల్లుని అవజ్ఞృతయు, "పెద్దలిడ్డ 

అవొంశానమును అబ్జుల్లాకు నహింపశాని 1య్యెను కన 

కల్లుడును, కొడుకునంటి వాడును ఆగు అబుల్ వాననునే 

రాజుగా చేయవలయునని ఆకడు కోరుచుండినట్లు ఆశని 

నడవడిళ యే నిదర్శవముగ ముంజిను "పెద్ద బిడ్డకు నంతా 

నములేగు అయినను, ఆయను తన సవతి కుమారుడగు 

సయ్యడలీ మానూం ఆనువానికి పట్టము కట్టనలయునని 

గావించుచుండను చైన్యము, నర్జారులు, రాజ లొంఛన 

ములు, సరిపాలనా చక్రము, బొక్కసము అన్నియు 

"పెద్దల్లని స్వాధీవమున నుంచెను 
నురణశళయ్యవయి నున్న మామను చూడబోయిన 

అబుల్ వాననును అంతఃపురనులోనిక 'ెద్దల్లువి వరి 

చారము శానీయలేదు అతని గుజ్టమును గాయవరచిరి 

ఆతనీ నవమానించి సంపి'వేసీరి నై వ్యాధ్యతుడును, 

నిజా మొర్దీను ననహ్యించు కొనుచాడును అగు నయ్యదు 

ముఖఫరు ఈ నంఘటనను సాకుగ డీనికొని శన శార్య 

దర్శి "ఫేష్కూరు లగు మాదన్న అక్కన్నల ధ్రీవిశీనమున 

నైనిక వరిపొలన, అర్థిక ప్రాముఖ్యముగల (ప్రజేశములను 

చేశశించుకొని రాజ (పాసాదమును ముట్టడి వేనెను 

నిజా మొడ్డీనును లోలోన వేనగించునా 'రెల్లరు ఈ పరిస్థితిని 

గమనించి అబుల్ సాననున కండగ నిలిచిరి అస్టుల్లా 

పతుబుషా 1678 వ్మీపిలు 81 కేధిన మరణించెను 

భయ్యదునిళా మొద్దీన్ ఆవాముదు, ఆతని భార్య, అళలి 

కుమారుడు సయ్యడలీ మాసూం వింధింపబడిరి నూమాం 

పారిపోయి ఢిల్లీ చక్రవర్తి కొలువులో చేరెను నిజా 

'మొడ్డీను ఆకనిభార్యయు వధించబడిరి 1678 నం 

తృషిలు 28 న కేడియందు అబుల్ర్హానకా ఇఅనాషా 

కాజుగ |ప్రకటింనజడెను 



అబుల్ వానను 80 4 1679 (డీ ₹) వాడు 

పట్టాభిమిక్తు డయ్యెను పధునైదు సంవక్సరములు 

అత్యంక వై భవముతో, (ప్రజారంజకముగ ఇతడు గోలి 

కొండ శాజ్యమును వరిపాలించెను ఇకడు 219 1687 

ఉదయము రమారమి తొమ్మిదిగంటల వేళ గోలకొండను 

ముట్టడించిన మొగలు సైన్యమునకు నళుడయ్యెను 

జొరంగచేబు ఇతనిని దౌలకావారు కోటలో నిర్భం 

ధించెను 

(నకి సంవత్సరము అబుల్ వానను కన రాజ్య (ప్రజల 

వాగోగులిను విచారించుటకై 'దేళభమణము చేయు 

చుంజడినాడు ఇతడు పాడుపడిన నందలకొలది (గ్రామ 

ములను పునరుద్ధరించెను నూతన (గ్రామములి ననేశము 

లము నిర్మించెను భూముల విస్తీర్ణమును వంటల వరి 

స్థితిని అనుసరించి శిస్తులను నిర్ణయించెను అనేక రాజ 

మార్గములు, ఆన్న నేత్రములు, జేవాయతన ములు, వాపీ, 

కూప, శటాళములు, విడ్యాలయములు, కొమధాలయ 

ములు వీర్చాటుజేనెను ధనవంతుల దౌర్జన్యమునుండి, 

అధ్గిశారుల (శ్రార్యమునుండి, దొంగల అలజడినుండి, (పజ 

అను రతీంచి, అబుల్ వాసన్ వారిని కన్నలిడ్డలనలి 
శాపాడెను సర్వమతనహిష్టు డయి, ఆందరను ఆతడు 

నమముగ చూచుచుంతెను అవేళ ముఖ్యవరనులవయి 

'శెలుగువారిని, హిందువులను |ప్రకిష్థించెను ఈ న 

కృత్యములచే ఆశని కీర్తి చందికలు దళదిగంతముల 

వ్యాఎంన జోెచ్ళ్చెను 

అబ్జర్ధాఖాన్ పొనీ అనువాని దోవామునలన గోల 

శ ండ దుర్గము మొగలుల చీజిక్కినది కర్శయోగియగు 

అబుల్ వానను ఈ వతనమునకు ఆనంతయు చింతింప 

లేదు ఆతని గుండె నిబ్బరను, నవజ ధీరోదా త్తత, 

మొగలు దండనాథులను చకితుల గావించెను వారి ప్న 

శాక డీ విధముగా సమాఛాన మిచ్చెను 

“ఈశ్వరునియందు నా కచంచల భక్తి విశ్వాన 

ములు గలవు శా పూర్వులు ఆమిక ధనవంతులు 

అయినను చాలశాలము నేను భిజాటనము చేసి జీవించి 

తిని ఈశ్వరుడు నన్ను రాజుగ చేవీనాడు ఇచ్చిన 

చాడు నేడు శీనికొన్నచో నేడు నెత్తి నోరు కొట్టు 

కోనుట వీటి శ్యాయము ! అదియునుగాక కగనద్దా 

ఆబుల్హానన్ కానాషా 

నుడును, నిజ మగు ముశల్మానుడుకు అగు కౌరంగ 

జేబు వంటివాడు నావారను డగుట నిజముగ సంత 

ఎంవవలనీన విషయము గడా! 

శ్రీ 1821668 శారీఖున అబుల్వాననును కాను 

విస్సారుఖాను నాయకత్వమున చౌలశాజాదు దుగ్గమున 

కంప, ఆందు ఆతనిని కాలాకోరీలో నిర్భంధించిరి అతని 

భత్యమునశై వబదివేల పొన్నుల వార్షికము వచ్చా 

టయ్యెను వదువాలుగు సంవత్సరములు చెర ననుళవించి 

1118 వ హిజరీకి సరియగు (క్రీ శ 1708 నంనక్చర 

(పొగింథమున ఆతడు ర క్ల విలేచనములివరిన దొడాపు 

'జెబ్బది అయిదు వక్సరములి (ప్రోయమున చనిపోయెను 

అకవి కోరిక ప్రశారము ఆతని క శేవరమును దెలతా 

జాదు సమీవముననున్న వాజరక్ గే నూదరాజులో తండి 

నమాధివద్ద నిశేవము చేయబడినది 

అబుల్ వానన్ పట్టునడిన సందర్శుమును గురించి 

జేశీయ, విదేశీయ సమశాలిక చర్వితళారులు ఆచేక 

విధములుగి (వానీయున్నారు అవి యనందర్భములును, 

అసమర్థనీయ ములును గావున క్యాజ్యములు 

అబుల్వానను జననము (క్రీ శ 1888 విచావాము 

1601 పట్టాభిషేకము 1672 శాజ్యచ్యుతి 1687 

ఇర 16898 మరణము 1708 

అలుల్వానను వండితుడు, కవి, గాయకుడు, శిల్పి, 

డైన శక్తిగల మునల్మాను, సూఫీ మళసహిస్టువు, నవి 

(కుడు, శ్యాయకీలి, మందరుడు అతడు రాజకీ వరా 

శాష్ట దక్కన్ సుల్తానులలో బకమత్యమును గూర్చు 

చునో విదేశీయన ర్హకుల కలహములు డీర్చుచునో, సరి 

పౌలనా చక్రమును, సైన్య వ్యవస్థను విచేశవిధానమును 

శక్కజరచుచునో ఆఅబుల్వానను కావాపా చరిత్ర 

యొక్క పుటలయందు మనకు గానివించుచుండును 

నూరీ, ఫాయిజ్, లతీఫ్, మాహి, మీర్జా గులాం అలీ 

భాను, మున్నగునారు ఆశని ఆస్థావనకవులు పొఠాజా 

భత్తాల్, రామచాను అళనీళాలవు మ్రసీద్ధ భక్తులు 

గోషామవాల్కు శారుచనును ఇమ్లీకాగ్ 'మొడ౭గునలి 

ఆతడు కట్టించిన మందర కట్టడములు సొమాజ్య 

శ్యాపార వి కృతుల శాటంకముగా అబుల్ఫానను 

విలుచుండుటలే పొరసీళ చరిత్రశారులును, వీచేశీయ 
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అబ్దరో రజాకీ 

చరిత శారులును అకనిని విన యలంసటుడనియు, ఆవి వేకీ 

యనియు అనమర్గుడనియు ఎరికిపందయనియు. వర్ణించి 

చారు ౪ందు సత్యము లేదని వేటిని |ప్రకొసామాన్య 

మునకు అతనియెడగల |వీమ గెరవములు విన్సం చేరా 

ముగ భాటుశున్నవి 

కొభూ 

రణొకు - అబ్బర్ రోజాకు అను పౌరపీక 

శాయజారి క్రీ శ 1448 వ సంవత్సరమున వొంపీ- 

విజయనగరమును సందర్శించి అచ్చట మమౌారు వీడు 

కలలు నివసించెను ఆ శాలమున ఆతడు నిజంరునగర 

రాజ్యమునందలి వింతలు, విశేషములు, విజయనగర 

శాజ్యలైే శవమును బాగుగా గమనించి, వాటిని (గ్రంథ 

ము కావించెను ననుశాశికుడును, విచేశీయుడును, 

అగుటనలన ఈతడు విజయనగర శాఖ్యమునుగూర్చి 

(వ్రానీన విషయములు మిక్కిలి వీళ్వసనీయములై 

యున్నవి ఈశని (వాతలను ఆధునిక చారి తకులు ఉత్తను 

చార్మితక సాధనములనుగా మన్నించుచున్నారు. ఆబ్బర్ 
రళాకు విజయనగరపా[మాజ్యమును గూర్చియే గాక, 

అనాటి ద&ిణ భారతరేళ స్థికినిగూర్చియు తన స్వదేశ 

మునుభార్చియు, అశేకములయిన అంకములను ఇళ్చి 

యున్నాడు ఈతడు |క్రీ ₹ 1441 న సంవత్సరమున 

జనవరి వెలియందు న్వడేశమును విడిచి మరల 1444 వ 

సంవత్సరము జులై. నెలయందు వార్మజు'ేవును చేశెను 

ఈ విధముగ ఈ య్మాశ్రికుడు నుమారు మూడు నంవత్స 

రముల కాలము (ప్రయాణములో గడవెను 

అబ్దుర్ రజాకుయొక్క పూర్తిపేరు కమాలుర్దీవ్ 

రోజాకు ఈతని తండి జలాలుద్దీన్ ఇషకు ఈ 

జలాలుద్దీను నమర్కండ్ 'వాన్తవ్యుడు "అట్టర్ రజొకు 

శీ ₹ 1418 న నంనక్సరము, నవంబరు 16 న 'కేది 

యందు, హిరాట్నగరమున అమ్మిం చెను జలాలుద్దీన్ 

ఇనకు పారవీక చ[క్రన్నర్హి యగు షారుల్ కోలువునందు 

"కాకీ, “ఇమామ్” అను పదవులతో ఉద్యోగిగనుం డెను 

ఈతడు గొప్ప విచ్వాంచుడు అల్టుర్ రజాకుకూడ్ తండి 

వలెనే విడ్వాంనుడు ఈకడు ఆరల్బీభాషయందు పండికు 

తున వైయాకరణియునై యుండెను ఈతడు ఒక 

(ప్రామాణిక శ్యాకరణమునకు వ్యాఖ్యానము (వాని, 

కన యేలికయగు. షారుఖ్ నకు ఆంకీతము కావీంచేను 
అబ్బుర్ రజాకు పారసీక చక్రవర్తి యగు షారుఖ్ మర 

ణించిన తరువాత మీళా అబ్బుర అతీవ, మీరా అబ్టుర్ 

ఖాఎం అను (పథువులవద్ద వివిధములఅగు ఉద్యోగములలో 

నియోగింపబిణెను అబ్బుర్ రజాకు చాను సేవించిన 

(ప్రథువులయొక్కయు, వారి పూర్వులయొక్క-యు, చరి 

శ్రను పర్గించుచ "మల్లూ ఉస్ సయిదయిప్” అను 

చారిత్రక (గ్రంథమును (్రాచెను ఇది పారసీక భాషలో 

రచింపవిడిన "రండు నంపుటముల [గ0థము ఇందే, 

విజయనగర సౌ[మాజ్య మునకు సంబంధించిన అనేక అంళ 

ములు మనోహరముగ వర్గింనణడినవి ఈ (గ్రంథము 

శ్రీ ₹ 1480వ పంవళ్ళరమునవూర్తియయ్యెను 1401 వ 

సంవత్సరమున అబ్బర్ రజాకు శాలధర్మము నొం'చెను 

అబ్దుర్ రజాకు [వానిన పొరసీళ (గ్రంథమును సీ జె 

ఓబ్బఫీల్ణు అను బెంగాలు ఎవిలు సర్వీము ఉద్యోగి ఆంగ్ల 

ఛావలోనికి అనువాదము చేసెను సర్ హానీ ఇలియట్ 

అను నాకవిచే ఈ అనువాదము నంన్క-రింపబడినది ఈ 

(గ్రంథమే ఆధునిక ఛార్మి తకులకు (పాన్ *ణికముగ నున్నది 

ద ్ళ 141 న సంవత్సరమున పారసీక చక్రవర్తి 
యగు షారుఖ్, అట్టర్ రజాకును పిలువనంపి భారత 

కేళమునకు రాయశారిగా పోవలన్నదని ఆదేశ మొనను 

ను శిరసావవాంచి, రోజాకు ళన ప్రయాణమును 

(ప్రారంభించెను వోర్మజు పట్టణమున ఆతడు ఓడవెక్కెను 

వోర్మజు నగరము ఆశాలమున గొప్ప విఖ్యాతిగాం ఏన 

"శీవువట్టణము అచ్చటికి (వవంచమందలి అనేక జేళముల 
నుండి వర్తకులు వ్యాపార నిమిత్తమై నళ్చెడివారు 

వోర్మజు పట్టణమునుండి ప్రయాణమును ఆరంభించి అనేక 

శష్టములి నెదుర్కొని అబ్బుర్ రోజాకు తుదకు భారత 

చేళవు వశ్చిమనీరనందలి కాలికట్టు అను ఓడశేవును 

చేరెను అచ్చట సామూరి ఆను రాజు రాజ్యము జేయు 

చుండెను ౪ రాజు (ప్రభుత్వము రామశాజ్యముగ మండి 

నట్లును, అచటి వర్తకులు చోరాదులనలన భయములు 

శేళ స్వేచ్ళగ తను చ్యాపారమును సాగించుకొనుచుండి 

నట్లును, రజాకు వర్షించియున్నాడు అచ్చట అనేక 

మహమ్మదీయ కుటుంబిననలు నుఖముగ నివసించు 

డెను, అబ్దుర్ రోజాకు సాఘూరిగాజును సందర్శించెను 



శాలీకట్టునందు కొంళశాలము నివసీంచీన తరువావ 

ఎజయనగర [ప్రభువు ఆగు రెండవ 'జేవరాయలకడనుండి 

అబ్దర్ రజాకునకు ఆవ్యోనము వచ్చెను అనతి కాలములో 

అకడు ఇయలుచేరి విజయనగర ళాజ్యమును చేశమ 

(తోవయందు అతడు వేదునూరు అను (వ్రచేళమునగలి 

చేశాలయమును చూచి చాల అద్భుతపడను దానీ 

అందము వర్ణనాతీతనువి రజాకు [వా'నెను 14కి వ 

సంవత్సరము మార్చినెలయందు ఆతడు విజయనగర 

మును చేరెను 

విజయనగరమును ఆకాలమున రెండవ దేనరాయలు 

పరిపాలించుచుండెను (1428 46) ఈరాజు అల్లుర్ రజా 

కును సగౌరవముగ తన రాజధానికి కొనివచ్చుట శేర్చాట్లు 

శావిందెను విజయనగరమున నివసించినంత కాలమును 

అబ్బుర్ రకాకునకు చాల గౌరవము జరిగను అతనికీ 

అనేక పర్యాయములు రాజదర్భ్శనము అభించెను ఆసమ 

యములందు దేవరాయలు పారసీక రాయకారి యగు 

అల్టుర్ రజాకును మిక్కిలి ఆదరించి, ఆతని యేలికయగు 
పారసీక చక్రవర్తిని గూర్చియు, ఆ దేళపు విశేషములను 

గూర్చియు |ప్రక్నించెడివాడు శాయణారీ వెడలిపోవు 
నవ్పుడు రాజు అతని! ఉచిత నన్మానము శావింశెను 

విజయనగర ప్రభువగు రాయలు ఉత్తను శాతిన్యు 

డనియు ఆశని రాజ్యము నర్వ సౌఖ్యములకు ఆకర 

మనియు, ఆకని రాజధానీయగు విజయనగరము 

(వ్రపంచమందలి నగరముల కోన్నిటికంచు మిన్నయనియు 

రజాకు కాను (వాసీన (గ్రంథములో తెల్పియున్నాడు 

విజయనగర సొందర్యమున) నూర్చి ఆతడు తెల్చిన 

అంశములు ఇతర విదేశ యాత్రికులు 'శెల్చిన విషయము 

అతో రకీళవించుచు, అనాటి విద్యానగర స్మామాజ్య 

శోథను మనకు కండ్లకు కట్టినట్లు చూపుచున్నవి విజయ 

నగర చరిత్ర రచనకు అబ్బుర్ రజాకునంటి వారి 

(థాకలు చక్కని సాధనములు 

ఖం నొ శే 

ఆ(బ్రహాము లింకన్ అమెరికా సంయుక్త 
శాష్ట్రముల 16వ అధ్యతుడు అ(బవోం లింకన్ ప్రఖ్యాతు 

లైన (వవేంచ శాజకీయ 'వేత్తలలో ఒకడు ఆతనీయందు 

మనో పురుషుల కుండనలనీన ముఖ్య లతణము అగ్కు 

ఆధ్రిహోకు లీంకనో 

శ్రైర్యము మేఢ ప్రభలముగ ఉండెడివి చక్కని సావోర్డ) 
మునకు లతణము అగు దయ, చాతిణ్యమ్ము ఓర్పు 

సానుళూతి అళనిలో మూ క్రిథవించి ఉంెడిని అతనికి 

కేవలము కౌశిక ధైర్యమేకాక అపారమగు "నై క్రిక 
తైర్యముకూడ కలదు ఈ సద్గుణములు ఆకనీని ఆమె 

రికా (పజలందరికి ఆరాధ్య దై వ ముగ పరిణమింవే చేసిన” 

అల్బనంభ్యాకుత్రై న (ద్రజలుగల కుటుకీ రాష్ట్రముణో 

అననమ్మర్జములేని మారుమూలనున్న ఒక కొయ్య ఇంట్లో 

(logcabin) లింళను é ¥ 1809 0 ఖలివరి 12 వ 

శారీఖున జన్మించెను ఆశని తండి శామన్ లింకను 

ఆతడు నిరతరాన్యుడు ఆతడు వురోగమశాళిలావలేని 

ఒక సామాన్యుడు అకరి సంపాదనతో కుటుంబము 

యొక్క భుక్టిమ్మాతము వదో విధముగా గడిచిపోయె 

డిడి లింకనుకల్లి శాన్సీ'హేంళ్స భింకను నుంచి నమతయు 

మతనులో చాల అభిరకియు కలిగిన వ్యక్తీ, అ(వివోము 

మీద ఆమె (వళానము చాల విశేమముగ ఉండెడిది 

ఆఖహోము తన అభివృద్ధి కంతటికిని తన తల్లియే శారణ 

థూకురాలని సగర్వముగా భెప్పుకొ వెడివాడు 

లింకను తొమ్మిది సంవత్సరములు పాళశాలకుపోయి 

చదివినప్పటికిని, ఒక్క వట్టున వరునగ వడాదిశాల మైనను 

చడిబినట్లు కనపడదు అయినను ఆతడు స్వయముగా? 

విద్యను ఆభ్యసించెను అతనికి పలక విలసము మొదలయిన 

సాధనములు దొరకకపోవుటనలన ఒక బొగ్గు ముక్కతో 

కట్టనఆకమీద (వాసి కొ నెడివాడట! ఆందునలనవే శాబోలు 

అతనికి పున్తకమురిమీద ఛాల| పేమ ఉండెడిది తం|డికి 

పనిపాటలలో నవియవడుచు కొంచెము అనశాశము 

చీకించుకొని ఆతడు దొరకినపు న్హకములనన్ని టిని చది వెడి 

వాడు ఈ పు న్షకములను సంపాదించుటకు అతడు చాల 

దూరము నడిచిపోవలసి వచ్చెడిది ఈ విధముగ తన ఇంటికి 

చుట్టుప్రక్కల 50 మె దూరములో అఖింవగల తక 

వుస్తకమును అతడు చడివెను 

ఒకసారి క ౪ 16% నవం లో న్యూ జర్లియన్సు 

పోవుచు ల్నీగో బానిసలను కొయ్యలకు కొలునులతో 

బంధించి సశువులను అమ్మినట్లు అమ్ముట అ[వనోము 

చూరెను దీనితో ఆశని మనను కర్గగిపోయి సాధ్యమైనంత 

త్వరలో నీగోల కానినత్వముదు నిర్భూలిం వ లెని అతడు 



అబ్రహోన్ రీంకన్ 

నిశ్చయించుకొనెను ఈ యుచారమైన ఆశయము సఫల 

నుగుగనియు ఆవిధమున తనకు శాశ్వతనుగు కీర్తి 
లిభించుననియు అతడు అప్పుడు అనుకొనియుండడు 

థీ శ 1682 వసం లో లింకను ఇలినాయిక్ 

రాష్ట్ర) నన వథకు అభ్యర్థిగా నిలబడి ఎన్నికలలో ఓడి 

పోయెను “రెండు వంవక్సరముల తరువాత తిరిగి సోటీ 

జేసీ ఆతడు విజయమును కాంచేము ఆతరువాత మరి 

మూడు పర్యాయములు వరుసగా శాననవభా సభ్యు 

డుగా ఎన్నుకొనేబడను ఈ సభలో అతని రాజకీయ 

పొమర్థ్యము న్య క్షనుయ్యెను ఈ శాలములో ఆతడు 

నిరంకరనుగా ళృషిచిని శన శాష్ట్రమువకు రోడ్డు నైలు 

మాళ్ళములు; జలసూర్గములు, 'మొదతై గ సౌకర్యములు 

కల్చించెను ఈ ఛాలములోచే వ్యాయవాద వృత్తిని 

అవలంబించి ధర్మ లిద్ధముల్రైన వ్యనసోరములలోనే 

సంబంధము ళలిగించుకొనీ అన్ఫ క్రీ ఒక గొన్నతన 

ముకు కల్చిందెను ఒకసారి ఒక భ్యనవోరముఖో పని 

శేయచు ఆది నక్రనుమైనది కాదని ఇఖియగాే మధ్య 
లోజే చానిని వదలుకొకెము 

కీంకను యొక్క వీవావాము మేరీటాడీ ఆమ 

వామెతో 1048 న నం లో జరిగెను ఈ వివాహ 

సందర్భములో లింకనుతు స్టీఫెన్ డగ్గమ అనే ఆయకతో 
పోటీ వర్పజేను వెంస్లిలో పోటీచేసిన డగ్గసు శరువాక 

అమెరికా అధ్యత పదవికి హడ లింళనుతో పోటీ 

చేసను కొంత కాలము.కు ఖింకను అమెరికా ron 

సులో శాఖ అయిన (వేళా (ప్రతినిధి సభకు ఎన్నుకో 

బడెను ఆనమయములో నీగో ఇానినత్వ సమన్య 

క్రీవలావమును ధరించియంజెను ఈ సరిస్థితిలో 

“జానిసత్వమే తప్ప కాళపోయినచో, ఇళ తప్పు అను 

నది లేచేలేడు” అని ఘోమించి అప్పుజే అఖివృద్ధిలోనిక 

నచ్చుచున్న అమెరిశాలోని పశ్చిమ ప్రాంతములకు ఈ 

భానిసక్షము 'వ్యాసీంచకుండ చేయుటకును, కొలం 

లియా [ప్రాంతములోని ఇానిసలకు విముక్తిని కలిగిం 

చుటకును అతడు చాలి |సయళ్నము భీనెను తరువాత 

అరిగిన శాం్యగసు ఎన్నికలో ఓడిపోయి లింకను తిరిగి 

భ్యాయవాది నృ త్తి పొగించెను 1858 నంనక్చఠములో 

ఆతడు రాష్ట్ర వథకు (565110) డగ్గనునకు |ప్రగ్యర్ణిగా 

నియోగింవబడెను ఈ సందర్భములో జరిగిన ఎన్నికల 

యారో లింకను “ఏ మానవునికిని నురియొళ మాన 

వునివై అధికారము నెరవ్పటకు నాక్కులేదు వాని 

సత్వము అ[కమము చానిని నిర్మూలించుట అత్యవస 

లము సగము న్వకం(తముగాను, సగము అస్టతం[తము 

గాను ఉగ్న అమెరికా (వకుత్వము చిరకాలిము మన 

జాలదు " అరి అన్నిచోట్ల [ప్రచారము చేసేను కుదరు 

ఎన్నికలో ఓడిపోయినను అకనిక గొప్ప వక్ష అనియు 

మానవ స్వాతంత్ర్య సంరతకుడనియు. 'దేశమునం దంత 

టను చేరు నళ్చెను 

1660 పం లో అబహోం లింకను అమెరిళా 

సంయు క రాష్ట్రములకు అధ్యతుడుగా ఎన్ను కొనఐడెను, 
ఇంకలో శానినక్వములేని ఉత్తర శాష్ట్రములకును 

ఇానిసత్వమును అమలవరుచు దడి శాష్ట్రములపను 

నై వమ్యము (ప్రబలి, దజీణ రాష్ట్రములు సమౌఖ్యమండీ 
వైదొలగి ఒక (వ్రశ్యేళ వమాఖ్యగా వర్చడెను ఈ 

సమాఖ్యచారు తెఫరణన్ డేవిస్ యొక్క అధ్యతళ |క్రీంద 
1861 ద నంవక్సరముళో ఉ శ్రర శాష్ట్రములితో 

Gy) 



యుద్ధము (ప్రారంభించి! ఈ యుద్ధము శాలుగు నంవత్స 

రములషాటు సాగినది యుద్ధమున మొదట ఉత్తర 

రాష్ట్ర) ములకు ఓటమి సంభవించుచు వచ్చను యుద్దము 

జరుగుచుండగవే దరడిణ శాష్ట్రిములనుండి ఉత్తర శాష్ట్ర 

ములకు పారిపోయివచ్చిన నో కానిసలకు స్వాకం[త్య 

మొసంగుచు అమెరికా శాం[7ను ఒక శాననము జేసెకు 

1800 జనవరిలో లింకను 40 అతలమంది నీ గోజబానిసలకు 

శాళ్వతముగ స్వాతంత్ర్య మొనగు (ప్రకటన మొకటి 

కావించెను 1664 న నంత్సరములో లింకను రెండవసారి 

అధ్యతపదవికీ ఎన్నుకొనబడెను నురునటి నంవత్సరము 

ఇనవరిలో అమెరికా సంయే క్తరాష్ట్రములో ఎచ్చటను 

కూడ వానినత్వము ఉండరాదు అను ఎవరణ ఒకటి రాష్ట్ర 

పరిపాలనా [ప్రణాళికలో చేర్చబడెను ఈ విధముగ 

లింకనుయొక్క చిరకాల చాంఛిత మీజేరెను కాని ఈ 

విము క్షీనొంధిన బానిసల పురోభివృద్ధిని చూచు భాగ్యము 
మ్మాళము లింకనుకు లభించలేదు 1866 వ సంవత్స 

రము వవిల్ వెల 14వ ఇారీఖుర్మాతి సకుటుంవిముగా 

ఫోర్టు శియేటరులో, ఒక భాటకమును చూచుచుండగా 

ఒక దుష్టుడు తుపాకి "పేల్చి లింకనును వాశ్యడేనెను 

ఆమెరికాలో అన్మించిన మవానీయులతో ఒకడును, నిన్ను 

మాననోణ్ధారకులిలో అగ్రగణ్యుడును అయిన అ(ఇవోము 

లింళను ఈ విధముగ కీ ర్తిశషముడయ్యెను 

ఆక్ స రావు 

అభినయదర్చణము = 'ఆథినయదర్పణము' నంది 

శేళ్వర ప్రో కృమైనడి ఆది వృత్యమునకు సంబంధించిన 

చిన్న (గ్రంథము. నందికేశ్వరుడు “శంభు కారీ తథా 

ఆహో, మాధవో నందిశేక్వరః వీకే భరతకర్తారో 

కువవేషు (పరీ ర్లికాః' అని పేర్కొనబడిన శరతశాన్ర 

కర్తలలో, ఆయిరవచాడు అకడు కననుగూర్చి సూటిగా 

శెష్పుకొనళ (వకరణమును క ల్పించుకొని, [గంభారంభ 

మున, 
*శల్యాణాచలవాసాయ కరుణారన పింధ వే 

నమో ఒన్తు నందికేశాయ, జాట్యశాస్తాగిరదాయిే శీ 

అని జేవేందునిచే జెప్బించెను ఆతడు శివభక్తుడు 

సొల్వికస్వళావుడు ఈళ్వరతత్వమును చక్కగా చెరిగిన 

వాడు, కావుననే, 

అభినయ దర్పణము 

“ఆంగి“”ం భువనం యస్య, వాచికం నర్యవాబ్మయం 

ఆహార్యం చంద్రికాళాది కం వందే సొ _క్ట్వకం శివం 

అని శివుని.భరతళా(న్త్రక ల్పలిలో |ప్రథమ.డై న శివుని 

శనకు వంద్యుడైన శివుని నర్వ 'శుక (ప్రణాకయగు 

శివుని (గంశ రళమున మంగళాచరణ రూవముగా 

స్తుతించి కాను 'నటళాజగు శివుని ఎట్లు జగద్రూపునిగా 

నుపాసించెనో 3ఎపుచు వొాట్యాభిమానులందరును తన 

వలె నాట్యోశాననచే (శ్రీ శివదయాస్మాతులు కాగలరని 

సూచించినవాడయ్యెను అందుచేక్ర నాట్యము శేవలము 

నివోదాత్శకమగు కళమ్మాతమేగాక, యోగులకు, జాను 

లకునలె, ఈళ్యర[పొప్టికి ఉపానవారూపమగు ఒక పాధన 

మనికూడ అతడు నిరూపించినవాడయ్యెను ఈ (గంగ 

రంఖ ళ్లోకము వాట్యోపానకులకు ఇనువపిళ్టెకు శాళవు 

చెవి వంటిదని చెన్చీన చాలును 

గ్రంశారంథము కశారూపమైనడి పూర్వ మొక 

నర్తనశాలను నంది కేళ్వరు డలంకరించి, తన కిచ్చుచు 

చానికి కనను అధీవకిని చేవినందులకు ఇంద్రుడు సంజో 

మమును వెలిబుచ్చెను ఒకనాడు నంది కేళ్వరునీ వద్దకు 

నచ్చి “స్వామీ | అనురనాట్యళాలయందు. “నట*ేఖరు 

శీను నటుడు గొప్ప కీ ర్తికాలియె (సశాశించుశున్నాడు 

ణేను నాట్య ప్రద ర్భవారుజచే అతనిని జయింవనరియునని 

యున్నడి మీరు రచించిన 'ళరశార్ణవము' అను (గ్రంథ 

మును నాకు దయణేసితికేన, చాని నధ్యయనముబేనీ 

అనుథవనునప శకెచ్చుకొలి, నటేఖరుని జయింన 

దలచీ కిని "అని ఇంద్రుడు (ఫార్థింశేను అందుపు నండి 

శేగ్వరుడు, 

“చతు సృహ్మనసంఖ్యాకై, గ్ల)ంకై శృ పరివూరికం 

భరశార్జవశా న్ర్రంతు, నుమకశే | [శుణు పొదరం * 

అని దయాళునై భరశార్థనముగు బోధించుటకు 

పూమళొనగా, ఇందు జేలనో కొంచేము జెమడీసీ, "విస్త 

శాక్ సంవివోయ మే, నంటివ్య వాట్యశాస్త్రార్థం, 

శ్రమవూర్వ ముచావారో ఆని భరశార్థనమును నంగ 

హించి చెప్పునట్లు (ప్రార్థించెను అప్పుడు నంది కేళ్వరుడు, 

“నంతవ్య భరళార్ణనం, దర్భణాఖ్య మిదం నోత్మ 

మవభధారయి అని 'అభినయ దర్పణ'మును లోధిందినట్టు 

అవళారికవలన తెలియుచున్నది 



ఆశినయే దర్పణము 

వె నినయమునుఇట్టి “ఆఖినయద ర్పణము' నాల్లు చేశ 

ట్లోకములుగల థరళారవమునకు నండి ర (గ్రంథమనీ 
యైనను చెప్పవచ్చును లేకా భరళార్ణనమునందళి 

శాట్యశాస్తాిర్థములను సంగ్రహించి, 'అఖినయదర్సిల' 

మను గానూంత రముగల మరియొక (గ్రంథమును వెల 

యింశెవేని మైనను చెవ్పవచ్చుమ రెండవ విషయమే 

నిజము శావళ్చునని జోచుచున్నది 'భరతసారమ్ము క్లగవ 

గ్లీకా సారము' మొదలగు (గ్రంథములన లె. మొదటిదే నిజ 

మైనచో ఇదియే 'భరజార్ణవసార" మను చేరిట్ర వెలసీ 

యుంజెడిది ఆట్లుగాక (వశ్యేగముగా శానూంత రము 

వహించుటవల్లి, ఇది నందిశేశ్యరక్ళత మగు "రెండన 

(గ్రంథమని చెప్పుటయే యుక్తము 

“అభినయరర్నణము" అంగీ కాథినయాత్మక మయిన 

(గ్రంథము ఈవిషయమువే క ర్త 'ఆంగికం భువనం యస్య" 

అను (పథనుల్లోక ముగ నే ఉద*వారిం దినట్టు శోచుచున్నది 

నాట్యశాస్త్రార్థము “నాట్యం వృత్తం నృత్య మిత, 

మువిఖిః వరికీర్తితం' అని (తివిఢముగా విళాగించి చెన్న 

బడినది "నాట్యం తన్నాటశేస్వేవ యోజ్యం పూర్వ 
కళాయుకం', (అభి ద 10ట్లో) అని యుండుటదే 
నాట్యము చాటక ములం'ే ఉపయు క్రమగును ఇక నృత్త, 
నృత్యములు అముగేంగికముగా అందు (దత ర్తించునన 

వచ్చును నృత్తము కేనలము ఆంగిళమై 'రనఖావ వీపీ 

నంతు నృత్తమిత్యభిఫియకే' (11 ల్లో) ఆని చెప్పబడినది 

నృత్యము, ఆంగిక, సొ కి కాభినయాళ్ళుకమై, 'రనళాన 

వ్యం॥శారియుతం నృత్య మితీర్యశే' (lly అని కీర్షిం 

అడినరీ అండుగే నిడి, నృళ్య[గంథ మనతగి యున్నది 

“దగ్టవ్యే బాట్యనృళ్యే చ నర్వళాలే నిశేషకః 

నృత్యర కత నుహేం్యడ్రాణా, మభి'పేకే మహోక్స వే 

శక రృశ్యం మవోళాజ సభాయాం కల్పరే శృచా”(17) 

అను ల్లోకపాదములచే అభినయదర్సణము నృత్య 

(గ్రంథమని గర్పడును 

ఆంధ దేళమందు ను|ప్రసిద్ధినడసిన కూచిపూడివారి కేమి, 

విన్న మొన్నటివరకు కెలుగుచేశమును రసొనంద 

ములో ముంచి శేల్చిన వేళ్యాజనమున కేమి, నృత్య 

విషయమున ఈ అభినయరర్పణము ఆధార గంథమై 

యుండవశ్చునని, 

*వభాకల్పతరు రాలి వేదశాఖోనళోఖితః 

కాన్రువువృ నమాకీర్ణో, విద్వ(దృమర నంయుత। 

“సశ్యాచారనభా, గుణోజ్ఞ్వ్యల నభా నద్ధర్మకీ ర్రిస్సళా 

“ఓిద్యాంస। కవయో కట్టాః సభా సప్తాంగ లతణం 

(18, 19, 20 ల్లి) 
అను ట్లోళములచే నులభముగా నూహింసవచ్చును 

అభినయ ధర్బణమునందు నఖానాయక మంటి లతణ 

ములు పేర్కొనబడిన పిమ్మట, రంగలతణమును, పాళా 

పాత అకణములును, నట కింకిణీ లతణములును నిరూ 

పింపబడినవి అనంతరము “మృదంగాడులు పాత్రల 

ఐహీ॥ |పొణములనీయు, 'ఇనస్థిరత్వ చేఖాచ భ్రమరీ 

దృష్టి రశ్రమః మేభా[శద్ధానలో గతి, _క్ష్యంతః (ప్రాణా 

దశన్మ టు! (81) అని జవాదులు అంక॥|పొణములనియు 

చేర్కొనబడినవి వాట్య[కనుమునుగూర్చి కెలుపుచు, 

“తస్మా తృర్వం సమాలోచ్య, పూర్వక ర్యదుచాహృతం 

కేవకా[పార్థవాదీని కృళ్వా, నాట్య మున్మక్రమేల్ 

అని (పలోధించి, వొస్తాద్యభినయమునకును రనమునకును 

గల్లు సంబంధమును నిన్లేశించుచు, 

యళో వార్ష నతో దృష్టి, ర్యతో దృష్టీ న్రశో మనః 

యతో నన ్షతో భానో, యతో ఖాన నతో రనః (శకి) 
అని చక్కగా పలికెను తన (గంథమునకు. 

“అత త్వళినయ వైన, (ప్రాధాన్య మిళి కళ్యశే (49) 
ఆని అభినయ (ప్రొశాన్యము నిరూపించి, 

“అభివూర్వన్య ణీళ్ ఛాతో, రాఖ్యానార్థన్య నిర్భయః 

యస్మా ళ్చడా యి, తస్మా దభినయః స్మృతః 44 

(“అభి యను నుషనర్గము పూర్వమందు గల “ని ణ్ 
అనెడు ఢాకువునకు చెన్సుట యని యర్థము వడార్థము 

లను తెలుపునదిగొన నిది అభినయ మని ఇెప్పవిడినది ) 

ఇట్టే అభికయను 'ఆంగికము, వాచికము, ఆనోర్యము 

సా -క్తికము అని చతుగ్ధాకరించి, 

"అకా ఒ౬ంగికో 2ంగృపత్యంగోపొంగ భేది 
శ్ర్రికా నుతః' అనీ మరల అంగికాఖినయము అంగ = 

(వ్రత్యంగ - ఉపాంగ 'ఖేదములచే ము -కరగుల చెన్పలిడి 
నది తన (గంథమున నందికేశ్వరుడు, 

'సృత్య మాకోవయోగ్యాలి, 
శథ్యం తే లకచ్రై। (కమాల్ న 



అన్ని చెప్పదగిన విషయము నృత్యమా[శోవయోగిగా 

నుండునని తెలియజరచి, ఆ విషయమునుగూడ, 

“వథమంకు శిరో శేద। దృష్టీ భేద _న్తతఃవరోం 

(గ్రీవావాస్తొ ఈత। వళ్ళా త్ర-మేణై వం పదర్శ్యశే" 

అవీ శిరో భేదములు దృష్టి కేదములు, (గీవాశెదములు 

హన్హశేదములు అని వాల్లు విధములుగా విభజించి 

చచ్చెను చేవేంద్రుడు అనురనటుడగు నటశేఖరుని 

శాట్యమునందు తానతిశయించుట తై ఉనడేళము కోరిన 

ఇాడు గనుక, ఆతని యుర్ధేళము నెరవేరుట శెట్టి అథి 

నయ విజ్ఞానము అననరమో, ఆంతవర "కే సర 

నందికేశ్వరుడు సంగ్రహించి ఉవచేశించె ననుళొన్నచో, 

ఈ (గ్రంథము యొక్క వైశిష్ట్యము కొంత 'కేటపడగలదు 

సాధారణముగా నమన నాట్యశ్యాన్త్ర (గ్రంథముల 

యందును శిరో దృష్టి గా వొస్తాఖినయ భేదములు, 

శద్వినియాగ పూర్వకముగా నిరూవింసబడ+చున్న జే, 

ఇందుగూడ అవి యన్నియు నంగ్రహింవబిడినలి కొమ్మిది 

శిరోశేదములు, ఎనిమిది దృష్టి భేదములు, వాల్లు గ్ా 

శేదనులు, ఇరువది యెనిమిడి అనంయుక పాస్తఖేద 

ములు, ఇరువదినాల్లు నంయుత వొ్తళేదములు చెప్ప 
బడినవి కడను వాట్యశ్యా్త్రముల మాట 'యొట్లున్నను, 

భరతనాట్య కాత్ర్రముతో పోల్చి చూడగా, అందు 

వదుమూడు శీరోభేదములు, మావ్పదియారు దృష్టీ ఖేద 

ములు, తొమ్మిది (గ్రీవా భేదములు, అవవదినాల్లు వాస్త 

శేదములు శానవచ్చుచున్న వి అభినయ దర్పణము $రో 

'శేదముల, నంఖ్యా లతణ వినియోగములయందు భరత 

వాట్య ఇనుము కంశు ఖిన్నముగా నున్నది మరియు 

నాట్య ఇాత్రీయాభినయ మంతయు రనవినియోగము 

పొందునట్లు నికూపింనబిడినది, అభినయదర్చ్పణము నందలి 

విషయమో, కాన వర్యవసాయిగా గోచరించుచున్నది 

ఒక వినయమున మూత్రము అభినయదర్పణము తన 

ప్రత్యేళశను నెలకొల్పుకొను చున్నది సంయుకా 

ఒసంయుత వా_స్తభేదములను మొత్తముగా నందు వజది 

శండుగా గోచరించినన్ను కొన్ని వి శేషాంళముల వ్రరర్శ 

నము నిమిత్తము, నందికేశ్వరుడు నురికొన్ని అనగా 

145 అనంయుత ఘా ర్హశేదములిను = (కొత్తవాటిని 
జేర్చి వినరించి యున్నాడు వాటిలో దంపశీమ్మాశ్రాది 

అలివయము 

బాంధవ్య వా_స్తములు 11, (డివ్నోడి చేనశా వా స్తముళు 

16, నవగ్రహా వారములు 9, దశావశార హస్తములు 

11, (ావ్మాణాడి నాన్హములు 4, సప్తసము[ద వొన్త 

ములు 7, గంగాడి నదివా నములు 14, ఊర్థాధోలోళ 
వాన్తములు 2, అశ్వన్ఞాది వృతవా స్తములు ల£8 

పింవోది మృగవా స్పములు 18, పారావశాది హస్త 

ములు 81, 'ఖేశాది ఐలజంకు వా న్తములు 5, వెరం 

145 అవంయుత హా స్రభేదములు కలవు సాధారణ 

వళ్ల శేదములును ఈ విశేషహా స్టశేదములును కలిసి 

197 ఆయి, అభినయదర్పణము నాట్యారాధకులకు 

ముఖ్యముగా వాస్తాభినయ విషయనున శల్బవృతముగా 

నున్నది 

కరశార్తవమునకు సం[గ్రవారూపమైన అభినయరర్చ 

ణమే ఇట్టిది కాగా మూల్శిగంథనునదగు చొనియం 

జీ యే వినయము శెంకెంళ నివులముగా నిరూవింన 

ఇడినవో ఊహించుట దుమష్కరము కాదు 
విశేం శే 

అభినయము “నటుడు కన వార్గత (కోభాది 

భావములను కోరీరాది భేస్టల వలన వ్య శ్రీకరించుట అఖి 

నయము రామ యుధిస్థి రాడుల యనర్థలను రంగాది 

పొవోయ్యము చేత చూపుట అభినయము యొక్క. [ప్రయో 

ఇనము అభినయనునకు అనుకరణ మావళ్యళము 

లోకమునందు తండ్రి తన కుమారుని ముక్జాడుట అఖి 

వయ నునిఎంచుకళొనదు పీతా వ్యుకులు కానివారు వారి 

చేమములు వేఎళొని, అందు శం[డివేషము. చేసికొనిన 

చాడు కొడుకువేనము. వేనికొనిన వానిని ముద్దాడిన 

ఆది అభినయమగును ” అప్లే కోతికి నహజమైన శేష్టలు 

అభినయ మనివించుకొనవు శాని ఆ చేస్టలచే మానవుడు 

అనుకరించి చేసినచో అది అభినయ మనిపించుకొనును 

ఆఖినయనున కిది పొమాన్య నిర్వచనము ఇంక WE 

నమ్మతముశైన విశరములు పేర్కొన విడును 

అఖినయము భరత శాస్త్రమునకు సంబంధించినది 

“'భరతము'ను ఈ క్రింది విధముగా విథజించ వచ్చును 

Wg కాళ్లు నా pg ae 
నాట్యము నృశ్యము న్నత్తము శాండనము లాస్యను ఆధినయేను 



అభినయను 



18 మాది క) చంద్రకళ $1 కోళ 





గ 



అభినయను 

వాట్యమ్ నృ శ్తమ్ వృత్యమికి మునిథిః పరికీ  ర్హితమ్ 

నాట్యం శన్నాటశేస్వేవయోజ్యం పూర్యకథాయుతమ్ 

రసశ్రావ విహీనంతు నృత్త మి త్యభిధీయకే 

రసళావ వ్యంణళాధి యుతం కృత్య మీకీర్యకే 

శాట్యము, న త్రము, నృత్యము అనీ థరతము 

మూడు విధములు అందు శాట్యము శాటళములందు 

పూర్వ కథతో గూడియుండునట్టేది 

రనభాన విరహీతనుయి శాళ అయల వాశ్రయించి 

యుండు అంగ (పశ్యంగోఫొంగముల విన్యానము 

న శ్రము రసకావములు కలిగియుండి కాళ లయల 

నీనుఎరించి భావానుగుణముగ (వదర్శించవిడెడి అంగీ 

శాభినయము నృత్యము 

వశ త్రయం ద్విధాఖిన్నం లాన్య శాండన నంజ కమ్ 

నుకుమారంతు శల్లాన్యం ఉద్ధతం శాండవం విదుః 

నుకుమారోమైన అంగవిన్యానము, భావసకటనము 

కలిగినట్టిడి లాన్యము గంభీరముగా, ఉద్రేక శ్రూరితముగా 

నుండునట్టి నృత్యము శాండనము మరియు సథలందు 

కూర్చుండి రసఖానముల నథినయించుట లావ్యముగాను , 

నిలబడి కాళలయం ననుసరించి నృళ్యమాడుట కాండ 

వముగాను తెప్పుదురు 

అభినయ విధానము 

శం 'కేనొలంబయే ద్లీతం, వాస్తే చార్థం (గ్రదగ్శయేక్ 

శటుశ్భ్యాం దర్భయే చ్మావం, పొదాళ్యాం కాళ 

మాచరేక్ 

అభినయించువారు కంళముచే గిశమును (శ్రావ్యముగా 

శొడుచు, అ పొటయొక్క అర్థమును వశాశాది హస్త 

ములచేక 'తెల్చుచు, రసఖావములను దృష్ట్ కేదములకో 

జాపుచు, శాళమును పొారములతో (ప్రదర్శింపనలెను 

మరియు పశాశాది హా ర్పముఅళో న రకి కానుపొడెడి 

గీతము యొక్క అర్థమును అభినయించునవ్చుడు, దృష్టి 

యెల్ల ప్పుడును వా శ్తమును అనుసరింవన లెను దృష్టి నిల్చిన 

శోట'నే మనస్సు అగ్నమగును అట్లు లగ్నమైన నునస్సు 

నందు శానము, శావమునుండి రవము వుట్టుచున్న 
“రని మనగా ననస్ఫుశే 'నెరుగదగిన సుఖవి*శేవము; 

శావజ్ఞలచే ఆప్వాదింపబడుచున్న ది; రణక వృాదయముల 
(్రవింనకేయునట్టిడి 

అభినయము 
అభిపూర్వస్యణీణ్ ఛాతో శాఖ్యావార్థన్య నిర్ణయః 

యస్మా శృచార్థా న్నృయకి తప్మా దభినయః స్మృతః 

అభి యవెడు ఉపనర్గ పూర్వమందుగల ణీ ఖ్ ఛాకు 
వునకు చెప్పుట అని అర్థము వదములయొక్క అర్థము 

(ప్రజలకు అభిముఖ మగునట్లు "పెంపొందించి శెల్చునట్టిది 

అభినయము విభావానుభానములి నవోయముతో ౬౯ 

భావమునుగాని, అనుభవమునుగాని (వేకకళవ శెలియ 

శేయునట్టిది అభినయము 

ఇట్టి అభినయను అంగికము, వాచికము, అవోర్యము, 

సాక్త్వికము అని నాల్గు విధములు 

అంగికము అవయనములతో (వదర్శింపలిడునట్టిది 

ఆంగికావినయము అనగా ఒకపాటయొక్క అర్థ 

మునుగావి, నాటకములోని ఒక నన్ని వేళమునుగాని 

ను!ద్రలతో వివులీకరించుట (ఈము దలు నాట్య కొస్తా౦దు 

అందు వివులీళరింపజడీనని) కందు భావము ఉండదు 

గికార్థమును 'చెల్సునట్టి అంగవిన్యాస ముండును ఇట్టి 

అభినయము ముఖ్యముగా వర్ణనలతో గూడిన పొటళందు 

(వదర్శించబడును 

జీదా స ఇంకి చెంగల్వ పూబంతి, 

చెలునల మేల్ బంతి 

గుణముల దొంతి వినవే 

ఆ (క్రీణాంతుడు గాకున్న, ఖరదూషణాదుల 
చానంతలోపలజంప 'చెంతచారు గరులని 

చింతించి దళకంకఠు డనురుల $తింప WU 

యినకుళమున 

మంతు శెళ్క, ఇనించె (శ్రీలామాఖ్య (విన్మోది 

నుతుండయి యనె 

ఇట్టి కీర్తనలను నృత్యమందు (వ్రదర్శించునన్చుడు...- 

ఇంతి, చెంగళ్వవూబంక్కి చెలునల 'మేల్బంతి, గుణముల 

దొంతి ఇట్లు (పకిమాటకు ఆ అర్థమువకు సరిపోవు హన్ల 

మును (ముద్రను) పట్టి అభినయింపవలసియుండును ఇట్టి 

ము[దలకో గూడినదే ఆంగ కాఫినయము 

వాచికము శొట్యమందుగాని, చాటకమందుగాని 

పొాత్రయొక్క రనభావములను పోషించువిధమున నంభా 

షించుటగాని, గానముశేయుటగాని వాచిళ మగును 



ఆహార్యము నృత్య నాటళాదుళందు ఆ యా నన్ని 

చేశములకు తగినట్లు పాత్రలు అలంకాళాదులను ధరిం 

చుట, రంగాలంక రణము ఆవోర్య మనీఐడును 

పాక్తికము భారథీయ భృశ్యకళ్ణయందు (ప్రధాన 

మైనట్టిది పా త్త్విశాభినయము న త్త్వగుణ (ప్రధాన మైనట్టిది 

పొత్త్యికము ఓక రృళ్యమును మనము జూచినప్పుడు 

గాని, ఒకసంఘటననుగూర్చి వినినప్పుడుగాని మన నునన్సు 

పొందు అనుభూలియే సాత్త్వికము ఈసా, క్తి కక శాన 
ములు ఎనిమిది విధములు _స్తంభమ్ము (ప్రళయము, 
రోమాంచము, 'న్వేదము, వైవర్ణ్యము, వేవధువు, అ[కువు 

వై వ్వర్యము 
పాక ఛానములను గూర్చి రసమంజరియందు 

ముచ్చమైన క్లోకములో ఇెన్పండియున్నది 
“లేదో వాచి, ద్భకో ర్జలం, కుచశణే 

శ్వేద।, (వళమ్బో 2ఒ౬ధ లే, 

పొడ్డు గ్లద్ణకటే, రనొ చ పులక 

వాతో, లయ శ్చేశస్కి 

ఆలన్యేం నయనద్వయే, చరణ యో 

శ్తమృః, నముజ్ఞ ఏమృశే శ 

తర్కం రాజవథే వ్ర కేక్ట్రళనయ।ః 

కృష్ణ _స్వుయా౭ 2 లోకిశః 1 

సఖ నాయికతో ననుచున్నది 

ఓ మందయావా! నీ మాటలయందు గాద్డద్యము 

కన్నులందు బాష్పమాలు, చనుదరియందు చెనుర్చుట, 

మావియందు అదరుపాటు, ఛెక్కిలియందు కెల్లిదనము, 

కునియందు పులకరింత, _కనులయందు మాంద్యసు, 

పొదములయందు మ్రామపాటు ఒకటినిమించి ఒకటి అకిళ 
యిల్లుచున్నడి |వజశాంతల యుల్లముల కొల్లగొన్న నన 

నీక చోరుడు నీ కంటబడెనా యేమీ? లేనిదో అఖిల 

పౌక్ట్విక భావములు బ'కే వేళ నల యుదయించును ? 

వై ళ్లోళమువలనే సాక్త్వికము లన శేమియో అవి 

యెట్లు ట్ల గర్లునో శియుచున్నది, సొ_క్తిభములు మనన్ను 

నందు బుట్టే మనయందు గళ్లు మార్పులు నృళ్యమందు 

నవరసాఖినయమునకుగాని,  వదముల అభినయమునక 

గాని స్నాత్త్విళ (ప్రదర్శనను ముఖ్యము సాత్త్వికమందు 
నర్తకుడు ముందు శానా భానమునందు లీవమై అనుభ 

అభినయను 

వించి, అభినయచ్వారమున [ప్రదర్శించి మనచే అనుగ 

విం కేయును అంగికమందు నర్తకుడు శానా భావము 

నందు ఐక్యము శానవసరములేదు అభినయింనవలసిన 

గీశముయొక్క అర్థములు శీపికొని రా స్తములచ్వారా 

వ్యాఖ్యానము చేయును కనుకనే శాన్ర్రయు శెలిఎన 

పండితులు ఆంగిక (ప్రథానమైన నృత్యమునకు తక్కువ 

స్థానమును, అనుళథవ యోగ్యమైన సాత్త్వీకమునకు అగ 
స్థానమునిచ్చిరి వచాభినయనుందుపా శ్ల్వీకము ముఖ్యము 

నాట్యమందు నవరనములు అభినయింవబడీనను, “రతి” 

స్థాయిగాగలి శృంగారమందువలె విజృంభించి అభినయింవ 

గల అవకాశ మితర రనముఠందు లేదు కనుకనే 'వెద్దలు 

నృష్టీ శాశారమైన శృంగారమునండే వరరచనలు చేపిరి 

నృత్య నాటక ములందు, కాగవత, కలాప, యతగానము 

లందు ఇతర రనముల ఆభినయమునకు అవశాళ మెట్లు 

న్నను, ఛాయగావైనను శృంగారము లేనిజే ఆ అభినయ 

ముండుట అరుదు అళ్లీ శృంగారము నథినయించు నప్పు 

డును వోన్య, అద్భుత, కయానకాదిరనములు ఇభాయలుగా 

వచ్చుటయును గలరు వీళశ్సము తవ ఇకర రనములు 

అచ్చటచ్చట వచ్చి నంచారి భావములకు మెరుగులు పెట్టి 

అభినయమునకు అఠింశారములుగా ఉప యోగవడును 

వవరనముణ వాటి స్థాయి భానముణ 

(1) ing రతి 

(2) వీర ఉక్సాహాము 

(8) శరుణము శోకము 

(4) అద్భుతము వినయము 

(5) వోన్యము హానము 

(8) శయానళము భయము 

(7) కశత్సము జుగువ్న 

(8) శాద్రము (క్రోధము 

(9) శాంతము శమము 

వీటిలో అభినయమునకు ముఖ్యమైనది శృంగారము 

గ్యంగారాగినయము. సాత్వకి, ఆరభటి కైశిక, భారతి 

అనెడి చతుర్విధ వృత్తులలో 3. కినృ శ్రియందు నూ|క్రమే 
ప్రదర్శించ వడును 

శృంగారము: సంభోగము, వి[వలంథము అను ఇరు 

శెరంగులు 





విప్రలంథము అయోగ విరహ మాన, (వవాన, 

ఇాపము లని ఐదు విధములు 

అభినయమునకు వి(ప్రలంభమే గజము వివ్రలంభము 

నందే నర్తకి విజృంభించుట కనకాళమున్నది 

భావోదయము, ఖావవంధి భావళబరిత, ఛావళాంతి 

అనీ వొల్లు అవస్థలు 'ఇెలుసబడినవి ఇవి కాక మన్మళా 

వస్థలు పది కలవు చతుఃప్రీతి చింత, సంకల్పము, 

గుణన్తుతి, (క్రీయాజ్వేవము, శానము, లజ్ఞాశ్యాగము, 

ఉన్మాదము, మూర్చ, మృతి 

ఈ దళావస్థలు ముఖ్యముగా “ప్రోషీళ శ _ర్భృక'ను 

అభినయించునప్పుడు |ప్రదర్శింనజడు చున్నవి 'మృతి 

తప్ప మిగిలిన వానినెల్లి నర్తకులు తను అభినయమందు 

(వ్రదర్శింతురు 

మన్మథ సంగబాణములు (0 ఆరవిందమ్ము 

(8) ఆళోకము (8) చూతము, (శ) ననమల్లిక, 

(5) నీలోత్సలము 

ఇందు నాలుగు కాణములు మా(్రము సంధింన 

బడును 'నీలోత్సలి (ప్రయోగము మరణమునకు శారణ 

మగునుగాన నీ"వేధింవబడినది ఈ చాణమునకు పట్టునట్టి 

ముద్రను మాత్రము [ప్రదర్శించి ముగింవవ లెను 

సంచారి భావములు 88 నిర్వేదము, గ్లాని కంక, 

అమాయ, మదము, శ్రమ, ఆలవ్యము, జై న్యము, చింక, 

మోనాము, న్మృశి, ధృతి, వీడ శపలత, వార్తము, 

అవేగము, జడత, గర్వము, విషాదము, జౌత్సుక్యమ్ను 

నిద్ర, అపస్మారము, సుప్రీ, విబోధము, అమర్షము, 

అనహిజ్థము, ఉగత,నతి, వ్యాధి, ఉవ్ణాదము, మరణము, 

|శానేము, వితర్కము 

ఇక నాయికా నాయక ఖేదములు స్వీయ, వరకీయ, 

సామాన్య 'ఖేదములచేత స్త్రీలు (క్రివిధముల గలరు 

శృంగారనాయికలు అష్టవిధముల నున్నారు [ప్రోషిత 

భర్తృక, వాపకనట్టీక, విరనోక్కంకిత, అభిసారిక 

వి వ్రలట్ఞ, ఖండిత, కలివాంతరిత, స్వాధీనవతిక అని అఖి 

పారిక జ్యో ళ్చాన్నథిసోరిక, శ మోళభిసారిక, దివాభిపారిశా 

'భేదములచేత ముత్తెరగుల గలదు పద్మివి, వానిని 

చికిణి, శంఖిని అనువారు చతుర్విధ కళాళాన్త్ర) వాయి 

కలు ధూళీ, చాపి, సఖి, చేటి ఛ్యాళ్లేయి |ప్రాకివేశిని 

అభినయను 

లింగివి, శీల్చిని అనువారు నాయిశా నవోయలు పతి, 

ఉనపతి, వైళీకుడు అను శేదనులచేక పురుషులకు 

శ్రివిధ్యము ఇెప్పబడినది శృంగార విషయ నాయకులు 

దఉణుడు రుడు, ధృష్టుడు, అనుకూలుడు అని నలు 

వురు పొంచాలుడు, కూచిమారుడు కరుడు, దత్తుడు 

అను వారలు (వ్రఖ్యాత కళాళాన్త్య నాయకులు పీర 

మర్జుడు, విటుడు, చేటుడు వీడూనకుడు అనువారలు 

చాయకుని నర్మసచివులు 

ఇచ్చట 'కెల్చిబడిన నాయికా చాయకులు గాక 

ఇంకను ఎందరో ఉన్నను వీపమా|శ్రము అభినయను 

నందు ముఖ్యులు (ప్రాచీన పండితుల. నుళానుసాళము 

బాయికలే 1152 విధముల నున్నారు 

ఇందు ఢీరోచాక్తుడు మొడలయిన ప్రఖ్యాత వాయ 

కులు 'నాటకములందు కనిపింతురు శృంగార నాయకులు 

వదముఠి, వర్ణముల అభినయమునందు ముఖ్యులు నర్మ 

సచివులు వాయపునికి నవోయనడునార్హు చేటి, దూతి 

మొదలయినవారు నాయికకు తోడ్చడునట్టివారు 

ఇక కళాళాస్త్ర నాయుకానాయకలు భరతకళ- గ్య 

ధర్టి* “లోకధర్మి' యని రెండు విధముల గలదు “నాట్య 

ధరి" యనగా నటులు శాశ్ర్రము ననుసరించి సారన్త 

విఛ్యానమును, ఆంగిశాభినయమును అభ్యసించుట “తోక 

ధర్మి' యందు అట్లు అభ్యనీంచిన విద్యను లోశానుళ్లన 

ముతో సరిదిద్దుకొని అనుభవ పూర్వళమైర విద్యను వద 

ర్థించుఓ క్ర శాళాన్త్రమందు వివిధజాకులకు శెందిన 

నాయికలు, చారి అనయన సొష్ట్రవము, హావళాన [కద 

ర్శనము మున్నగువాటినిగూర్చి విపులముగా పూర్వులు 

'అెల్చిరి శావున ఆ శ్యాస్ర్రపళనము న ర్తపలకు, ఆత్యన 

సరముగా తోచుచున్నది నురియు సొ త్రిక (ప్రఛానమైన 

అభినయమునందు కళాష్థానముల అభినయమనందు, ఆలిం 

గన చుంకనాది శృంగార (క్రీడలను నర్తకులు ఆభినయింప 

వలసి యుండును ఈ అభినయనమునకుగూడ కకొళ్యాన్తు 

వళన మననరము 

ఉదాహారోజములు ౩ (1) స్వీయ ఇెండ్లయాకిన 

వకినే ర్రైవముగా నెంచి పూజించునట్టి పకివత 

ఉదా వ ఆడుడాని అన మెక్తిన ఫలమేమి 

అతివరో వ్యర్థమన్మూ 
31 21 



అభినయము 

అను మేడలు మిద్దెలు - మెండు గలిగిన నేమి కదా అక్కట మరుపాయి సౌర మశే మాయె 

ఈరైన వికునితో = వెవవీ యుండకపోశే ఆ అక్కర వెలు కాన్సైతి నదేమాయె ॥ 

ఆరిన మిక్కిలి రూవ వళియైశేచేమి టడాది పండుగ వేడని యెంచి 

నతళము పతిభక్తి పలిపికేనేమి యీ మేడ ళృంగారించితి 

అకులిళ (వరములు - ఆచరించిన నేమి జరికమ్ముల నాడి వల్వయు ధరించికి 

వతితోడ హితవుగా - పలుకు లేళపోశే ॥ కన్తూరిలొట్టు వాడిగా వొనరించితి 

(8) షరకీయ భర్త యున్నను వరవురుమలయం నాడునాటికి వేడుకల్ ఇల్ఫ్పోడిమిగ వేయుచామని 

దముళాగము గల్లినట్టి నాయిక యా వాడవాడలి చేడె లంపీన 

ఉ4రా స అత్తా రూరికి - అంపేరు మావారు లేడు లే డని మరలివచ్చిరి॥ 

అయ్యయో ఇళ నేనేమి చేయురుకే (8) విరవోత్కంకిక నం కేతస్థలంబునకు (పియుడు 

ఆను కత్తి భోతగాడు మగడేమి జేనునో శాలేదని చింతించునది 

పొత్తు మరువకుండు పోయినశ్చెదసామి 2 జీన సామిని రమ్మనే నఖయరో 

(8) పొనూన్య |ద్రవ్యార్ణనమునకు వరపురునుల సామాన్య దొరగాడే। 

యంధు అనురాగము | పదర్శించునట్టిది (4) అలిసారిక (వ్రయనిగూర్చి తాను బోవునడి 

జీదా వ పూనతోని చారమువలే శేళ (ప్రియుని శన యొడ్డకు రప్పించుకొనునది 

'యంక శేవెబే నమ్మినందుకు ॥ ఉనా మగువ తన శేశిళా మందిరము వెడలెను 

అ న మోన మేనని యడిగికే వగళాడ మౌళంచి వరద కెల్లవారె ననుచు ॥ 

కగవి రోనమే వేడుగోపొలుడు (ర్) విద్రలభ్ధ |పిరసునిచే వంచింపవిడి చింకించునట్టిది 
అటకమీద సరిగ చీరచాటుగ తదా కథితననుయే ఒసివారి రహావా! నయ యౌవనం 

వాచి కిచ్చి చేవించు కొవెనట మమ విఫలమిద మమలరూవ నుపి యొననం 

కటకటా యితని "వీరు దలచిన యామి హే! ౪ నివెళరణం 

శాశియ్మాక్ర పోయిన ay చఖీజన వచన నంచిశా ఒవ్ 

శి (ర) ఇండిత ఆన్యస్తీ నంభోగ చివ్నాములు గల్లి 
(1) ట్ర భృర్హృక సలి చేశాంశర ప (ప్రాతః శాలమున ఇంటికి వచ్చిన నాయకుని జూచి 

'శేదన నడునట్టిది, కోవించు నాయిక 

జీదొ : ఇామరో | హరికి జయటుబేగెడి వేళ ఉరా చల్లవాయేనా మనను చల్లనామొనా 

(వ్రేమమీళ భాసామి ఏళిచి చెప్పినమాట చళ్లివాయె |ప్రాజేళ స్వామి మువ్వగోపాలొ 
వీనుని తెల్పుడు వలాగు కాళుదు వద్ది శావేమోయి వాడిన ముఖ మేడదోయి 

ఏమీ 'నేకునే చెలియ॥ నిద్దుర కన్ను రెప్పల వై నిండియున్న జేమోయి 
“అన్నతుందక అశీ వెత సొండకు అద్దపు చెక్కిలి నొక్కి ముద్దిడుకున్న "దెవళోయి 

కన్నీరు గార్భకు కలవరింపకు మని దిద్దిన కస్తూరిజొట్టు ఇదేమో చెలువనోయి 

ఎన్నెన్నొ విధముల హిళవుల చెల్చుచు (1) కలహాంతరిత పతిని అవమానించి విమ్మేట 
కన్నీరు గార్చుళు శాంతుడు ఇెస్పినమూట పశ్చా'క్రానవడు నట్టిరి 

(క) వానక వట్టిక | ప్రియుడు వచ్చుచున్నాడని శకెలిస ఉదా మోనమాయెనే చాబుర్ధికి మోనమాయె'ే 

శా నలంకరించుళోని బనుభవయోగ్యములై న నడార్థము 'మోనమాయె తమి వేతు మున్వగోపాలుడు నేడు 

అను సీద్ధవరుచునట్టిది (మొ్క్క వేడిన లాజే ఓ జెలియరో 



అందరికి చల్లనైన ఆ చందమామ చనాపాలిటి 

కనలమాయె నయ్యా! చెలియ! 

ముందు నే చెన్వరికి పొంచెడ జాపితినో 

అందుకు శే నీలాగ 8నో ఓ చెలియరో 

(8) స్వాధీన నఠిక తన ఆజ్ఞల ననుసరించు సతిగల 

వాయిక 

ఉదా ఎందుచాచుకొందు నిన్ను నేమి పేతు నేను 

అందమైన నీమోము అయ్యాశే 

ముద్దు గుల్కుచున్నడి 

ముదముతో నాముద్దు మువ్ణగోపాలసామి 

గుదిగొన్న కమకము* గూడి యిద్దరము 

నీదురపరవళమున వదలునో TA 

వదిలముగ నాజడను వట్టి కట్టుకొందునా 1 
4 » » UU 

వదార్థాభినయము విశేషాలినయము అభినయనుందు 

(ప్రతిమాటకు సరియగువట్టి అర్థమును మృరింప శేయుచు 

హస్తములను పట్టుట వచార్థాథినయము 

ఉడా 'గోవు' చాట్యమంరు 'గోవు'ను అభినయించు 

నప్పుడు “సీంవాముఖ' వాస్తమునుబట్టి చాని ఆశారమును 

అనగా గోవు యొక్క ముఖము, కొమ్ములను జూవుట 

విశేషాభినయము ఒకే వినసయమును అనేక విధము 

లుగా వర్షించుట 

ఉదా 'శమలాడుడు 

(| శానురోశేపలనంటి కన్నులు గలవాడు 

(8) "కంర మ్మీ కేకులవంటి 'యొరువుగలిగిన నేత్రములు 

గలవాడు 

(8) నూర్యోదయశళాలమున సూర్యరశ్మి హోకినంతణే 

వికసించు కనులముల "కేకులవంటి జీతములు గలవాడు 

(త) శామర వువ్వువలె విళనించిన 'చ్మేకముఖు కల 

వాడు 

(ర) శ్రమరములి నాకర్షించు. కనలములనంటి చేత 

ములు కలవాడు 

ఇట్లు 'కనులాతుడు? అనుమాటకు అనేక విశేషణ 

ములు గల్పించి అభినయించుట నిశేషాశినయము 

అభినయము గూర్చు విధము ఒక పదమును అభివ 

యుంచునప్ప డుగాని, ఆశినయమును గూర్చు నప్పుడు 

అభినయము 

గాని ముందుగా అసదముమవూ శ్రిగా జదివి, అంధలి 

వాయిళా నాయకు లెట్టివారో శెలిపికొనవలెన? ఆటపై 

అందలి కృంగారమును గూర్చి, అవస్థా భేకములనుగూర్చి, 

అలింశారములను గూర్చి, సంచారీ భావములను గూర్చి 

చక్కగా శెలిస్కొని పిమ్మట అభినయము కల్చింపనలెను 
ఛావములను కూర్చునప్పుడు పల్లివియండే పదములో 

నుండు అన్ని భానములు ఆన్యయమగునటుల చేయవల 

యును వళ్లివి పరమునకు జీవము అభినయమును 

గూర్చు విధము శెల్పుటకుగాను ఇట వొళ ఫదము ఉచా 

వారణముగా నీయఐడు చున్నది 

నరము “మంచిదినము నేడే! మవారాజుగ రమ్మనవే' 

వదములోని భానను తన్ను విడవాడిన నాయకుడు 

మరఠల తనవద్దకు వచ్చుచున్నాడని దూకిక ద్వారమున 

ఎరిగిన నాయిక, విరవోత్కంంకితయె నాయకుని రమ్మని 

(ప్రార్థించుచున్నడి 

నాయిక స్వీయ 

నాయకుడు కకుడు 

కగ్ద్యామాన ష్నిపలంథ శృంగారము 

నందారులు శంక, విళర్కము, బౌత్సుక్యము, 
వారము, అమగ్గము 

ఆనందనైరవి |క్రిపట 
వ మంచిదినము వేడే నువారాజుగా రమ్మనే 

కాత్సుక్ళము, వర్షము 

అను పొంచిజూచు'పేలే! పొలకీ ? మువ్వగోపొలుడు 

శంక, వీతర్కము వార్షము, కొళ్ళుక్యము 

అధినయవిధానము ఆంగిక ప్రధాన మైనది 

“ముంచిదినము నేజే మవారాజుగ రమ్మన'వే” 

1 వేడు మంచిదినను _నువారాజువ లె రమ్మన వే 

2 వేడు మంచిదినము.8ప్పు'డే రమ్మనే 

శీ చేడు నంచిదినను.....నర్వాలంకృతు డై రమ్మనే 

4 'చేడుమంచిదినము..... బే వఠనిరాక కెరురుజూచు 

చున్నాను రమ్మనవే 

ఎట్టు! 

“చేను పర్వపీద్ధ మైయున్నా ను 

వం 



అ౦పయసను 

స్వామికి ఇ ష్ట్ర మైనవిధమున ఇఆలంకరించుకొని 

యున్నాను 

అకనికొజకు మంచిగంధము నూరియుం చితిని 

ఆశవి జ్టమైన అలంకారముల సిద్ధపరచియుంచితిని 

మడ్రహో పేక మైన భోజ్యములను సిద్ధవరచికిని 

'శీగృవాము నలంకరించి యుంచితిని 

ఈోరతి వట్టుటకు అన్నియును నీర్ధవరోశితిని 

స్వామీ వఢిబెడి కాటయందు పూవులజపచుటకు వువ్ప 

ములను సీద్లపర చితిని 

వీనులకు విందుగొల్చు నంగీశము నినిపించుటకు [శకి 

శేసి పీణను సిద్ధముగా మంచితిని 

శలవాకీట స్వామిళొరకు వేచియున్నాను 

5 మంచిడినము వేడే.._చల్ల నిపిల్ల వాయువులు మెల్లన 
వీచుచున్నవి 

8 నుంచిదినము చేణే...“షుం'శార ధ్వనుల జేయుచు, 

తుమ్మెదలు, వూచిన మామిడి పూగుక్తులనుండి 

మకరందమును (గోలుచున్నవి 
7 నుంచిదినముచేడే.కోకిలలు “కుహూ రవముల 

పంచమస్వరముతో పలుకుచున్నవి 
8 మంచిదినము చేజే._..చం[ద్రోరయ మైనది 

ఇట్లు ఆయా భావములకు తగినట్టు వా న్షములుపట్టి 

జధీనయించుట ఆంగిక ప్రధానమైనట్టి అథినయమగును 
కక నంచాగ్గుల నభినయించు శీరు 

(1) కాశ్నుక్యము ($) వార్టము (క్ర) శంక (థి విశ 

ర్కీము కొళ్చుక్యమునగా ఉళ్చావాము ఇానథిలషించిన 

వస్తువు లభింపకముం దొక తణమైనను కాళజాలకపోవు 

టే జొక్సుళ్యము “కొళ్ళుళ్ళమునకు అనుళానములు 

(1) నంళావము (ున్నథ శావము), (8) మన్లశ్సింశ, 

(0) విట్టార్చు, (4) ఎటైై నను ఫోబూనుట 
అనీషయమందు చూపవలసిన థానములు 

1 మనమ్సు కాళ తెందుట 

వ శేగముగనడుచుట (ఇది న పాత్త్యికథానము 

అనగా “స్త్ర ంథము) 

శీ నిశ్వానములు వ్రదర్శించుట 

కీ శరీరము భారమగుట (ఓవ సాక్విళము ... వ్వర 
శేదన్సు) 

క్ నిద్ర 
6 చింతించుట (7వ సాశ్రికము _ అశ్రువులు 

మొదలై నవి సట్టవలిను ) 

ఇందు 

వేగముగ నడచువయందు 1వ సాత్విళభానము 

వృంభమును పట్టవలనిన తీరు ఎట్టన న ౧భమనగా.... 

కదలకుండుట కేక అనురాగముళే చలించకుండ నుండుట 

అని అర్థము ఇది పాదములందు బుట్టును నాయిక 

“వేగము' నభినయింపవలెను గాని పాదములు మాతను 

ఉన్నష్థానమునుండి కదలుటలేదు అట్టికరి శరీరమునందు 
నణకుబుట్టి శరీరము కంపించును ఈ భావ పరర్శనము 

వలన ఆవేగము, ఆతురత వెల్లడియగును దీనివలన 

ఛాయిళ మనస్సులోని ఆత్రము కెల్ల డియగుచున్నది ఇది 
పూర్తిగా సా క్ర్విక ప్రఛాసమైనట్టి భావ వ్రకటనము గాన 
ఈ విధముగా పట్టబడును ఆంగికమైనచో నాయిక 

వడివడిగా అడుగులు వేయుట ద్వారా మనన్సులోని ఆందో 

శన వెల్లడి కేయును ఇదియే రెంటియండలి భేదము 

శరీరము భారనుగుట ఇదు 4న సాక్యికథాన ము 

న్వరఖేదము అభినయింనవళెనని కిలుసబడినది అరెట్లన 

వ్వరభిదము.నుభాదులచే గలుగునట్టిది ఇందు డగ్గుత్తిక 

మొదలై నలి గల్లుము డగ్గుక్తిక అనగా గర్గదవ్యరము ఇది 
చాక్కునందు. ఫదర్శింవఖడునట్టిడి శరీరము భారమగు 

టచే-వాయిళ ఉచ్భా్వాన, నిశ్వానములు [వదర్శించుచు 

మెల్లన కంళమును మార్చి గానము చేయుటవలన 

్రతష్ళేంచును 
అట్లే 'చింక్రించుటి యందు ? న సొఠ్వికము 

ఇప్రన్సల (ప్రదర్శసము 

విచార మధి॥ మై ఆ|శువులు రాల్చుట, అనంద బాస్ను 

ములు శాల్చుట అని 'రెండునిధములుగా “అకువులి 

అభినయము (వదర్శింపబడును 

కన్నీరు విదుల్చుట, కనులు కుడుచుకొనుట - నలిన 
అభినయింవబడును 

ఇస్తే (వకి 'నంచారి' యును అభినయింవబడును ఈ 

అఖినయము పాకి! ధాన మైన నంశారుల ప్రదర్శనము 
మన్మథ నంచవాజముల అభినయమునుగూర్చి కొన్ని 

వివరములు నొయశాఖినయమందు నాలుగుజాణములు 
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మ్మాతమె వె ముగింతురు అంశతటిళో అభినయము 

ముగియుచున్నడి భామాళలావము, ఉషాసరిణయము, 

రుశ్నాంగద మొదలైన భాగనకములందు నాలుగు జాణ 

ముఠ (ప్రయోగము, అశినయముతరునాత- ఐదవ కోణము 

(వయోగమునకు ఐదులుగా ' మూర్శవట్టు " అభినయింవ 

బడుచున్నది మరణము నిమేధము గాన "మూర్శపట్టు" 

తో ముగించుచున్నారు శాగనత చాటళాదులందు 

నాయిక శెలిక శైలు ఆమె యొద్దనే యుండుటచే, ఉన 

కాంతిని అభినయింతురు భ రశవాట్య (వ్రదర్శనమునందు 

వక పాశాఖినయమగుటశే అట్టి అవకాశము లేడుగనుక నే 

'నవమల్లిక' తో నమాౌ_న్తమగుచున్నది 

ఇదియే భారతీయ నృత్యళళకు తలమానికమైన రసా 

థినయము యొక్క సంది స్పగాథ 

వెం న 

అభినవగు పడు = (శాష్టీరము క్రీ ౪11వ 

శశాబ్దము) “నరస్వశళ్యా _న్లత్తం కవి నవృదయాఖ్యం 

విజయళామ్” అని | ర్తించినటులి కవి సార్వభౌములగుట 

చేత సరన్వకీశత్వమూర్తులగు (శ్రీమ దళినవగు వ్పపాచా 

చార్యులచారు, కౌశ్ర నర్యన్వము శెల్లరికిని (ప్రసాదించు 

టై అవతరించిన |శ్రీవతంజలి నుహార్థివళె నొకయనశార 

నుమటకు సందియము లేదు 

ఈ మవోమహోదయుడు కవిసార్వఖొముడుగను, 

ధ్వనిమార్గ |వవ ర్తణాచార్యుడుగను, వాట్యశ్యాస్ర విశదీ 

కరణ |పవీణుడుగను, శాశ్టీర శైవ సంప్రదాయ 

మగు | వ్రత్యఖిళ్లాదర్శ్భనమునకు మూల న్తమ్మాయమానుడు 

గమ, వాలుగు వేషముల ధరించి లౌకిక, వైదిక కళా 

విద్యాస్థానరంగములయం దన్నిటియంధును తన అపాఛా 

రణ ప్రతిభా విశేషములను (పదర్శించి, శతుర్విఢ (గంథ 

రచవాభినయ భాతుర్యమున నకల నవ్ఫాదయవ్యాదయ 

ముల వికసింప జేసిన ఒకానొక అసాఛారణన్య క్తి వీరిని 

గూర్చి వమ్మగ్రముగ చెలివికొన వలయుననిన 'నెన్వరికీని 

సాధ్యము గాదు అయినను వై నాలుగు విధములైన 

విద్యా (ప్రభేశములలో చారు విరచించిన ఉత్తమోత్తమ 

(గ్రంథముల పరిశీలించితి మేని, వీరి ప్రభావమున, [వతిథా 

వంన కిని వీరు లోకమున ళన్యగ్రహించిన |వజోథమును 

కొంతవరకు గు౩్తెరుగ నచ్చుళు ఆయా విథాగమురిలో 

అభివనగువ్వుడు 

బీద రచించిన (వఃంధములు ఆదర్శ పాయముశై 

విరాజిల్లు చున్నవి 

నరన్వతీ వివోరరంగష్థల మగు కాశ్మీర మున శన క్రి 

పరివూతనుగు నొక విర్వత్కుటుంజ మున (é + 960 

నుండి 986 నంవత్సరములలోవల) వీరు జన్మించిరి 

వీరి వంళకూటన్థుడగు అ తిగువ్తుడు గంగాయ మున 

లకు మధ్యనుండు శాన్యకుజ్ఞమునకు రాజగు యళోవర్శ 

( + 780 740) ఛాజ్యళాలమున “అంత గ్వేరి" 

యను (గ్రామమున నివవీంచుచుంజెను ఆతడు సర్వశాస్త్ర 

పారగు డగుటయేకాక వ్ర బాగముములయందు అగ్ని 

తీయ |వ్రనచనాచార్యుడై విశాకిల్ణుచుండను  శాష్టీర 

శాజగు లలిళాదిక్యుడు (ీ శ 725 761) యో 

వర్మను జయించినవ్నడు అతిగున్నని పాండిత్య మునకు 

నంతసించి శాశ్టీరమునకు ఇకనిని తోడ్కొని చని ఇతని 

నిక్యనివానమున క్రై వితస్తా (ఏీట&ియ)) నదితీరమున 
శీళాంకునూలి జేళాలయమున 'కెదుట సము వితమైన 
యొక గృహమును నిర్మించి ఆ నడీ మూరశాగమునచే 
ఒక జాగీరునుళూడ కల్పించి మిక్కిలి గారనించెను వీరి 

కుటుంవిమున * వరావాగు పుడు" అను మవోనుఖావుడు 

ఆవకలించెను ఆతని శీనళ క్తికి మెచ్చి ఆతనినై సరను 

శివుడు విశేష కటాతమును |పనరింప'జేచెను అతని అళ్మ 

అడు “చుఖులక” అను ఉపనామముగల నరపింవాగు స్ప 

పళలశ్యాస్రములయేందును అసమాన పొండిత్యమును 

గలిగినవా డగుటయేగాక, అత్యంత శివభక్తి వీరాయ 

బుడై యుంకను అళవీభార్య వినులకళ మవోసాధ్వియు, 

సభాతన ధళ్ళాచార వరాయణయుత్తై యుంచిను వీరిట్టు 

సచాతనధర్శ పళాయణుల్రై, విద్యావ్యావంగ్రైక కళ్ళ 

రులై, శివభక్తి భరికులై , ఆకి పవ్మితమగు చాంషళ్య 

మును నిర్వహించుచుండిరి ఆదివ్యదంపతులకే 

“యోగివీహ” అని (ప్రపిద్ధిచెందిన మన అఖినవగు ప్తపొదు 

డుదయించెను 

జననకాల నిర్ణయనా శా |] ర నంవప్రచాయమున 

స ్తర్గి శకము వాడుకలో నున్నది అది కఠియుగారంళ 

మునకు 25 సంవత్సరములతరుచాశ చారంకముగుచున్నరి 

అందుచే “బ్బవాతీ విమర్శినో (గ్రంథము నందు ఇకడు 

శెప్పినరీశిగ, 4090 స న్తర్షి వర్షమున ఆ (గ్రంథము సమా క్త 



అభినవ గుప్పడు 

మైనటుల కెలియుచున్నడి “శై రన న్తవ"” మున, శ[68వ 

నంనత్సరమున వువ్యవివుళ చళమీతిఖిని అది పూ్తిచేయ 

ఇడినటులను, “(కమ స్తోత్ర 'మున 4066 సంవత్సర మార్గ 

శీర్ష కృష్ణ ననమియం దది పూర్తి చేయఖడినబులను 'కెలిఎ 

యున్నాడు అందుచే 4066 నుండి 4090 వరకును ఇతడు 

|గంథిములను రచించుచుం జెవని "తెలియుచున్నది అడి 

శీ ౪ 9201014 అగుచున్నది ఇతని గ్రంథములలో 

మొదటిది (క్రమస్తోోత మనియే శెవ్పుటకు వీలులేదు 

అదియునుగాక నిశడు "సెక్టుమంది గురువుల నాశ్రయించి 

అచేక విషయములలో శారిశేరినవాడు దీనీ కెంత 

లేదన్నను 80 లేక 40 నంవత్సరముల కాలము పట్టి 

యుండవలయును ఆందుశే నికడు [1 ₹ 950 960 

నంవళ్సరములకు మధ్య అనించి యుండవలయును 

విద్యాభ్యానము ఆఖినవగు ల్ల పారశాను నిర్వచనము 

అతి జాల్యమున వే శలిదం[డు లికవిని సమీపమున నుండు 

పొళళాలకు బంపిరి అస్ఫటి నుండియే ఇళని గొప్పతనము 

బయలుపడుచుండను ఇతని వవనవోచ్మేషమగు బుద్ధి 

వై శవమునకును వాగ్మిశ్వమునకును ముగ్ధులై, ఉషా 

ఛ్యాయ లిశనిని పతంజతియసరానకారమని నిశ్చయించి, 

“అభినవ గు బ్తపొదుడే” (నూకన వతంజలియే) ఇతగని, 

ఇకని నొనుభేయమును సమన్వయ మొనళ్చిరి మరియు 

సవోధ్యాయు అందరును ఇతనిని జూచి నుసాోనర్పమును 

జాచినటుల భయ శ్రాంచు అగుచుండిరి అందుచే నిశడు 

అందరిజేకను గు ప్పపాదుడగు వాదిశేషుని అపరావశార 

ముగచే భావింసబడుశుండెను ' చాలరేలఫీళుజంగు" డని 

ఇతనిని గురువులు | ర్తించినటుల శావ్య[పశాళవ్యాఖ్యాన 

మగు జాలలోధినిలో నున్నది కనుక ఇతని సమ్మగ నామ 

"'భేయము “అభినవ గు_ప్హపాదు” డనుటయే యు క్రము 

“థట్టాభినతగుప్తార్య షాధ ప్రోశ్తేన వర్త్మనా” అని కీర్తిం 
చుటయు డీని కనుకూలముగనే యున్నది 

ఇకని ఆదార్యుణ “వివుభ్యః (శ్రోతవ్యం , విహుధా 

(శోశవ్యమ్" అను వార్యో కీని ఆచరణ ములో పెట్టగలిగిన 

దిట్ట ఇతడే ఆయా నంవ్రచాయములలళో మిక్కిలి [వవీ 

ణులగు నాచార్య మవోదయుల వాశ్రయించి, మధుకర 

వృక్తితో నర్వశ్యాత్ర విషయ నుకరందముల నితడు 

ఇస్వాదింశెను చేయేల, నా స్తికులగు “కైన కౌబ్ధాదుల 

నాశ్రయించి, చారల కడ వారి నుత వరమార్థములను 

'చెలింకొనెను ఇటుల నీతడు సర్వక్యాత్ర్రములి యందును 

అద్వితీయ పొండిత్య మండితుడై విలసిల్లైను 

ఆచార్యుల హామధేయములు వారు బోధించిన కాష్ర్రములు 
1 నరపింహగు ప్త (వీరితం డ్రి) వ్యాక రణము 

2 చానునాథుడు చైపకార్డ్వైత 

తంత్రములు 

8 బ్రాకిరాజతనయుడు ద్ర్వైతవైనము 
4 భూతిరాజు (వివ్మావిద్య 

క్ లత్మణగు ప్త (శమ (తికద ర్శనములు 

క భన్హేందుళాజు ధ్యలిమార్గము 

7 కట్టలోకుడు చాట్యశాద్త్రము 

ఇతనికుటుంబము, దానివరిస్థితులు ఇతని త ల్లినం|డులే 

శాక, ఇతనికి వామనగుప్తుడు అనునొళ పినతం[డియు 

మనోరథుడను నొక తమ్ముడును, కేముడు, ఉక్సలుడు, 

అభినవుడు, చక్రకుడు, సద్మగువుడు అను నైదుగురు 

పిననం|డ్రి కొడుకులును గలరు గురువం క్తిలో పినతం డి 

"వేుగూడ నున్నది 'వారు అలంకార శాన గంథ ముల 

విరచించినటుల, అభినవళారతిలో ఇతడు ఉదావారించి 

యున్నాడు పోదరులందరును నకలకొ్త్రపారగులగుట 

మాత్రమేగాక, ఉత్తమ్మగంశ్ర రచయితలై యున్నటుల 

'చెలియుచున్నది “న్నన్దనిర్ణయ” మను క వగ్రంథమును 

'శేముడు (చేమరాజ) అను సోదరుడు విరచించెను 

ఇట్లు వీరి పటుంవిములోనీవా రందరును పౌఢళాస్త్ర 

(వ్రవీణులును, అళ్యంత శినభ క్రి నమన్వితులునువై యుండి 

రని తెలియుచున్నది - 
ఇతడు పాహిశ్యాధ్యయనము చేయుచుండినవుడే 

ఇళని తల్లి చనిపోయినది అచ్చటికి ఇతని కండి వయను 

శెల్లనివాడయ్య, విచావోంతరమును చేసికొన నొల్లక 

వరమవిరక్తుడై యుండెను ఈ నంఘటనచే నున అభినవ 

గుప్తుల మనస్సు సొరలౌకిక (శేయోనుచింతనాదులండే 
నిమగ్నమయ్యెను అందురే నితడు ఏినావాముశేసీకొనుట 

కంగీకరింపలేదు ఆటు వై ఆగమవిజ్ఞానసంపొరన్నకై కడగి, 

అందు నంపూర్ణనుయిన విజ్ఞానమును నార్జించుటయేగాక, 

తద్యోగసిద్ధులై ఇాము తరించి, ఇతరులను గూడ తరింన 

జేసిరి ఇతని అతివిపులమైన తం(కాలోళము ఇతని అన 



దృశోమ్గు ఆగమవరిళానమునకును, అద్వితీయ పాండిత్య 
మునకును నిదర్శనము 

నిర్యాణము ఇత డుద్దేశించిన శార్యముమ ముగించిన 

శరువాత, తన 18 నందల శిష్యులతో గూడ క్రై రవుని 

గువాలో (ప్రవేశించి మరల తిరిగిరాలేదు ఆ గుహ 

మాత్రను ఇప్పటికిని (శ్రీనగరుకును, గుల్మార్ గు కును 
నుధ్యమండు “మగమ్ * అను (ప్రదేశమునకు 5 మైళ్ళ దూర 

ములో నున్నది అచ్చట నుండు మునల్మానులుహూడ ఈ 

ఇతివ్యామును ఇప్పటికిని స్మృరించుచున్నారు అట్లు యోగ 

సీద్ధి నొందిన మనోమా హేళ్వరు డీతడు 

ఇత డమ్మగ్రహించిన (గ్రంథములు (1) లోధ వంచ 

దళిక (క) మాలినీ విజయా ర్తికము (8) పర్శాతింశికా 

నివృతి (ఓ) తంశ్రాలోకము (క) తంత్రసారము (8) 

శంతనటఛానిక (7) ధ్వవ్యాలోకలోచనము (ర) అభినవ 

భారతి (నాట్యళాన్త వ్యాఖ్యానము) (9) కగవర్గీకార్థ 

వంగ్రహాము (10) వరమార్థపారము (11) శ్వర 
(వక్యళిజ్ఞావిమర్శిని (12) ఈశ్వర వ్రత్యభిజ్ఞావివృతి విమర్శిని 

(18) శ్రమస్తోతము (1) దేవస్థరేవకాచ్యకప్తో కము 
(15) కై రవసోతము (16) వరమార్థచ్యాదళిక (17) 

పరమార్థచర్చ (18) మపహోనచేశవింళతిక (18) అను శ్ర 
శాష్ట్రిళ (80) ఆనభవవి'వేదనము (81) తం|క్రో చ్చయము 
(22) భుటకర్బరకుళక వినృశి (28) శర్మ? (ఓట కిన 

దృష్ట్యాలోచనము (డవ) వూర్వవంచిక (86) వచార్థ 

వ్రవేళనిగ్ణయటీక (27) |ప్రకిర్ణకవివరణము (28) [వకరణ 

వివరణము (20) శావ్య'కౌతుకవినరణము (80) క ఖాముఖ 

తిలకము (81) లఘ్వీ(వ|క్రియ (89) ఖేగవాదవిదారణము 

(88) 'చేవీప్తోత్రవివరణము (రిక) త శ్వ్వార్థవ శాక (85) 

శినళ క్ర్యవినా భావస్తో తను (00) బం9|ప్రతిబింబవాదము 

(87) వరమార్థనం గ్రహము (80) అను క్ర రళతళము (89) 
(ప్రకరణస్తోతము (40) చాట్యాలోచనము (61) అను త్త ర 

ఈ క్ష్వవిమర్శినీవృ త్తి ఇంకను అనేక [గ్రంథములు విర 

చించినటుల ఇకని (గ్రంథములయందలి |ప్రపావన౭ివలనను 

ఇతరుల (గ్రంథముఖయందలి (వ్రప్తాననలనలనను శలియు 

చున్నది 

ఇందు మొదటి 1 (గ్రంథములు ముదికములు, 

12.28 వరకును శిఖత గన్భములు, 88 86 నరకును కొన్ని 

అభ్యవహారము = ఆర్షవ్య- 

మ్ముదితములు కొన్ని అము దిరములు మిగిశినవి (గ్రంథ 

ముల పట్టికలవలన శకెలియనగుచున్న ల 

అభినవగు ప్లుని అభినవ భారతి నాట్య రసమాళ్గ ములకును 

శం్యతాలోళము. శాక్టీర శ్రైవాగమ మార్గమునకును, 

ఆదర్శ పాయ ములుము నిరుపషమములును నగు మహో 

క్మృష్టగంథ ములు ఇవి జయా మార్గములయందలి 

(వ్రయాణమూర్థన్యము లగు ఆకరో గ్రంథములై యల 

శారును (శ్రీమరఖినవగున్నల అమోఘ 'శేముషీ |ప్రభాన 

మును, యోగసిద్ధిని, ఇవి కావోటముగ శెలియ శ్రేయ 

చున్నవి ॥ 

ఇతని పాండిత్యము నర్వతోముఖమైనడి అందుశే ఇత 

నికి వదచాళ్య(ప్రమాంపారావారపారీణ... (గ్రబంధ జా 

శన. ధ్వనివాటక (వ్రత్యభిజ్ఞారర్శన [వన శ్రశాచార్య- 

మహోమా హేళ్వర... ఇజ్యాద్య చేక విరుదములు లభించేను 

అభినవగువ్లువి లోచనము ధ్వవ్యాలోక వ్యాఖ్యలలో నెల్ల 
మీన్నయైనడి పాణినీయమ్సునకు _ మహోళామ్య మెట్లో 
అలం: మునకు లోచనవ్యాఖ్యఅట్లు ఈ వ్యాఖ్య 

వలననే ధ్యన్యాకోకమునకు అనంఠ(ప్రచాగ్మపవిద్ధులు 

కలిగెను లోచనమునురచించుటయందు అభినవగు న్మనకు 

ఉవకరించినవ్యాఖ్య అతని పూర్వుడే రచించిన చంద్రిక 

యనునది ఇతడచ్చటచ్చట చం[దికను ఖండించుచు మొ 

పూర్వవంకీయునిళో కయ్యము చాలును అనుచు తన 

శ్యాఖ్యను ఉపసంహరించు చుండును 

టిశెనియన్ను 

అభ్యవహారము- ఆర్షవద్ధకి = విషయములు 

ఛాన్యశేద నిరూసణము, దంవు నంట, వంటకుపాక 

విశేనము, భోజనము తదితర (వ్రనశ్రాంశములు 

లోళముళో తరకమభావముచే ( శారశమ్యముతే ) 

మానవులలో కొందరు జొన్నలు, మరికొందరు గం'చెలు, 

నన్న థా న్య మ్హు ముతక ఛాన్యము, నల్లి ఛాన్యము, 

గోధుమలు మున్నగు ఛాన్యవిశేషములు అన్నము రొన్టె, 

కాన మున్నగు రూవభేదములనే ఎట్లు కుజించుచుండిరో 

అటులనే చేవతలలోగూడ అగ్ని (గృతావలి)! నల్ల ధాన్యము 

గళ్ల ట్రేవుల్పు తో చేయబడిన వురోడాళము (య్ఞా 

మయిన అవూవము), పోమునకు బామ లియ్యవు అన్నము 

(శరువ్చు , సరితకు ఆళ్ళులీహులి (80 రినముల సంప 

వగ 



అభ్యవహోరము అర్షవద్ధకి 

ఛాన్యము) తో చేయఃడిన రొప్టె, బృవాన్నతికి నివరి 

ావ్యపు అన్నము , ఇంద్రునకు మనో ్రీహంల (మ్యెనరి 
ఛాన్యముతో చేయబడిన) రొష్టె, నరుణునకు యవ ఛాన్యవు 

అన్నము , పూవదేవతకు దంతములు లేకపోవుటశే 

ఏండితో చేసిన జావ మున్నగునవి, ఆగ్ని, పోముడు 

మున్నగు చేనతా శేదముచే, నల్ల ధాన్యము మున్నగు 

(డ్రవ్యశేదముబే రొళ్టై, అన్నము, కావ మున్నగు రూవ 

'శేరముడే [శ్రుతిలో విధింపవిడియున్నవి దీనికి కృష్టయజు 

"క్వేర సంహితలో. 

శు “అగ్న్షటే గృవావళయే పుకోడాళం కృష్ణా 

నం |దీహీణాగ్ం, పోమాయ ఇ్యమాళం చ 

టగ్ం, నర్మిశే వురోడొళం ఆహానాం (క్రీహొణాం, 

బృహన్పతయే వైవారం చరం ఇం్రాయ వుర్తోడాళం 

మహా గ్రీహీణాం కదీణాయ - యమమయం చఛరుం ళ్ 

(క యనం 18 10) 

“పూమా (వపిష్టభాగోఒదంతకోహిో (కయ వం 

268) అలి కలదు భావము లోకములో దై నందిన 

[ప్రక్రియలో గోధుమరొళ్టెలు, బన్నురొప్టెలు, జొన్న 

అన్నము, సన్నలియ్యము అన్నము మున్నగు వాటిని 

గం'పెజావ, గోధుమ జూన మున్న గువూటిరి వేరువేరుగా? 

(క్రేశి నియకముగా భుజించు మావవులివలె 'జేవతలిలో 

గూడ ఛాచ్యాది ఖేదముబే (వతినియళావోరమును చె 

(కుకివాక్యములు బోధించుచున్న వి 

(వ్రళ్ళతములో _ వై చేవతలకు త శ్తత్కర్ణుళలందు 

ఆయా ఛాన్యములచే (చరువురోడా ళాదులను) అన్నము 

మొదలగువాటిని చేయదలచినపుడు వీటి అన్నిటిని 

మొదట కియ్యము అవసరముగాన అట్టి బియ్యమును 

శయారుశేయుటకు లౌకిక సాధనము అగు నఖవిదళన 

'మునర్చుట (అనగా గోళ్ళళో ధాన్యమును ఒలిచి 

వియ్యముగా తయారుశేయుట), మిల్లులో పోయుట, 

దంవుట మున్నగువాటిలో ేవిశేవై నను వియ్యనుము 

తయారుకేయుటలో విశేషము శానళాదు గానే వ ఉపా 

యముశే నైనను బియ్యమును తయారుచేయవచ్చునని 

కౌకికదృష్టిచే సీద్ధముగుచు నుండగా, 

దంపుడు బియ్యము (శుతిలో “(వీహీనవహంతో 

(ఛాన్యమును దంవియే వియ్యమునతయారుచేయన లెను) 

అను విధివాళ్యము పూర్వమీమాంసా శాస్త్రములో వను 

విపులముగ విచారించి పీర్ధాంతీకరింపబిడినడి ఆ నియమ 

విధి ననుసరించి 'అనవీననముచేశచే (దంవుడుచేత చే) 

మును తయారుచేయవలెను గాని నఖవిదళచాది.. 

ఉపాయాంతరములచే తండులములను నిష్పాదనము చేయ 

శాదు' ఆని పిద్ధమయినది 

దంప్కడువియ్యవు మహ క్రకము నఖవిదళన మొనర్చుట 

మిల్లులో తయారుచేయుట, దంపుట మున్నగు సాధన 

ములలో 'కేనిలే సద్ధముకేనినను బియ్యముతో విశేనము 

శావవచ్చుట లేడుగడా! అట్టిసంద ర్భములో (అవవాననము) 
దంవుచే తయారుచేసిన వియ్యముళో మవా శ్ర్వముండునా 

అనీ శంకింవరాదు చానియందుగల అ లౌ|కమవా త్త్యము 

నటులనుంచి లౌకిళ నువా త్త్వమును గమనింపదగును 

“వవట్కారో వై గాయ త్రియె శరో౭చ్చిన కృ సై ్యరన। 

వరాసతళ్నవృ థివీంప్రావిళత్సఖడిరో భవద్యవ్యభఖాదిరన్సు 
వో భవతి ఛందసా మేవర చేచావద్యతిసరసా అస్యాహుత 
యోళ్లనంతి” ఇతి (కృయ సం 867) 
పూర్వమునమట్కార కే వక గాయ్మతీఛందన్సు యొక్క 

శిరమును భేదింపగా చానిపారము వృథివియందు (వచే 

శించి ఇదిర (చండ్ర) వృతరూవముగ ఉద్భవించెను 

కావున శం|డ్రకజ్టతో నిర్మించిన (మ్రవములో గ్రశకర్మ 

లందు అజ్యమ్గు మున్నగు ద్రవ ద్రవ్యములను! గ్రహించిన 

యెడల ఛందన్సులయొక్క సొరముతో (గ్రహించిన 

ట్లగును అని కృస్తయజుశ్వేదములో చెప్పబడినది 
ఈ (కుకినలన '“చం(డ్రకజ్టగాయ[ తీఛందన్ను యొక్క 

పొరము అని న్పష్టమగుటచ్చే తోళములో దంపుటకు, 

రోకళ్ళమ చం[డళజ్ఞతో నే తయారుదేయుచుం జెడి సంవ 

చాయము ఏర్పడినది గాన అట్టి రోళళ్ళచే ధాన్యమును 

దంవినచో ఛందస్సులయొక్కపారము ఆ వీయ్యమునందు 

(వ్రవేశించును శావునబే దంవుడుబియ్యము ఆరోగ్యము 

వకు పాథనమగుచున్నవి... ఈ గాథను 'శెలిసికొనక 

పోయినను కంపవుడుబియ్యము అరోగ్యమునకు కారణమని 



వై దులు సలుకుచుందురు. కాని ఈ |శ్రుతిబోధితమగు 

కారణమును మాత్రము |గ్రహింనేజాలక, వియ్యము 

మిల్లులో పోసినచో వేడిమిచే విటమినులు పోవుచున్నవి 

అందుచే అనారోగ్యము కలుగుచున్నది అని క్రొందరున., 

శవుడు పోవుటచే ఆవారోగ్యము పర్పడుచున్నది అని మరి 

కోందరును నచించుచున్నారు ఈవిమయము ఎంతవరకు 

వా_న్తవమో విమర్శించవలసీయుండును ఎండులకవ, రంపు 

నవ్పుడుకూడ (శోతకర్శలలో నున్న “ సం(పేవ్యతి” 

శ్రీవృలీకర్తవె (ఆ (శౌ సూ ) అను ఈ (చేషమం|శ్రముచే 

మరుగుపోటు చేయుమని అధ్వర్యుడు ఆక్లాపింపగా 

“జేవేథ్య కుధ్యధ్వం చేవేళ్య కృుంధధ్వం, 'చేవేళ్య 
కృుంభధ్వం, నుఫలీక్ళ కాజ కరోతి' అను సూత్రమం| శ్ర 

ములచే పత్ని మెరుగుపోటువేపి సిదవ చెరుగును ఆ 

శవుడు అంత్యమున ఆ ఇష్టీలో దతిణాగ్నీ యందు ఫలీ 

కరణ వోోనుము శేయలడును లోకములో హడ 

మెరుగు పోటుచే తవుడును తీనియే కియ్యమును సిద్ధము 

శేయు బాచారము పూర్వము నుండియు గలదు 

వై.ర్యులు తలచినట్లు మిల్లు వియ్యమునకు వేడిమిచే 

విటమిమలు పోవుటగాని, తవుడు పోవుటగాని అవారోగ్య 

శారణమైనచో ఛాన్యమును గోళ్ళతో ఒలిచి, లియ్యమును 

తయారుచేసినశో వై ఆనారోగ్యకారణములు అ వియ్యము 

నందు ఉండవు గాన అట్టి ను స్వీకరించనలని 

యుండును అట్లు స్వీకరించినచో ఆవవాననవిధికి పూర్వ 

మీమాంసా శా, లో విచారణచేసి విర్ణయింపలిడినట్టి 

(దంవు చేతనే వియ్యముకు శయారుచేయనలెను గాని 

ఇతర సాధనముఅచే చేయ రాదు అను) నియమము వ్యర్థ 

మగును 

చేద బోధితమయిన విశేనము రుజువుకావలెనన్న కో 

కొంతకాలము గోళ్ళతో నొలిచిన బియ్యమును, మరి 

కొంతశాలము దంపుడు బియ్యమును ఉవయోగించినచో, 

గోళ్ళతో నొలిచిన లియ్యమునటి మిల్లు వియ్యమునకువలె 

శేడిమి [వన క్రియుండదు తవుడు నమా[కము పోదుగాన 

దంపుడు వియ్యమునందు కం'జె గోళ్ళతో ఒలిచిన వియ్య 

మునందు అధిళగుణము కనునింపవలెను అట్లు కనుపిం 

చక దంవుడువియ్యమును ఉఫయోగించినప్పుడే విశే 

హౌరోగ్యము కనుసించీనచో వేద పతిపొదిళనుయిన ఛంద 

ఆభ్యవహారము ఆర్షవద్ధ త్రీ 

సారము శం|డ్రరోకలిద్వారమున దంపుడు బియ్యము 

నందు నంకమించుటచేతనే ఆ గుణవిశేషము కన్సట్టు 

చున్నట్టు నృష్టమగును ఛందప్ఫారము లియ్యమునందు 

సం(క్రమింపవలెనను శాత్పర్యముళో నే శిస్టాదారములో 

ఛాన్యము నలుగుటకు పొకళ్యార్థము ఛండ్రరోకళ్లకు 

చుట్టు ఇనువపోన్నులను వేయించుచున్నను, ఆ చం[డకజ్ఞ 

యొక్క. నుధ్యభాగ నంఇంధము ఛాన్యమునకు ఉన్న ట్లును 

మనము (గ్రహించుచునే ఉన్నాము 

ఈ విధముగ జేవకావావిస్సులలో అంతటను దంపుడు 

మువే ఉపయోగింవవలేనని, నిరూపించిన పీదవ, 

విర్యితి 'దేవజాకమయిన కర్మలో గోళ్ళతో ఒలిచిన 

ముజే ఉపయోగింపవలఎనరిగా [కుతి బోధించు 

చున్నది కృస్తయణజుశ్వేదనంహితలో “నై ర్ బుతం చరుం 
వరవృక్ష్యై గృహే కృష్ణానాం (దీహీణాం నఖనిర్ళిన్నంో 

అనికలదు (1 8 9) 
శాజనూయమను మనోక్రతువుళో “రశ్నినాంహారి 

స్ఫులు' అను ఇష్ట పృక్రమముళో, మహారాజునకు మహిషి, 

వావాక, పరిన్భ శ్రీ అను ముగ్గురు భార్య లుందు రనియు, 

వారిలో సట్టాఖిషిక్తురాలగు భార్యకు 'మహిషి' అనియు 

సామాన్య ప్రీకిగల ఇార్యకు “వావాత' అనియు, పీక 

రహితుళాలగు భార్యకు “వరివృ శ్వ అనియు నామములను 

వన్దే? చి, శారిముగ్గురిలో 'వరినృ క్తి ఆను భార్య యొక్క 

గృవామున కేగి మహారాజు అచ్చట వైర్ బుష్టీని లయ 

నవ్పుడు నిర్బితి చేనతకు నల్లి ధాన్యమును గోళ్ళతో 

ఒలిచి బియ్యము చేసి ఆ వియ్యముతోనే చరువును 

(అన్నమును) వండి ఆ డేవతకు ఆహావిస్సును ఇయ్యనలనీ 

నదిగ (శ్రుతి శెన్చుటచే, గోళ్ళ బియ్యమును, మిల్లు వియ్య 

మును చేనతలకు నివేదనము శేయుట్క భుజించుట 

శగదని [కుతిశిస్టాచారములనలన సృష్టమనగు 

చున్నది 

వంటకు పాత్ర విశేషము మృర్మయపా[ళళో'నే వండ 

వలెను ఎట్లన మవోగ్నిచయనమను [కకువులో 'ఉఖో 

అను కుండలో రంసవుపొట్టు మున్నగువాటిని ఉంచి 

అవావనీయ మను అగ్నివె ఆ 'ఉఖ' ను ఉంచి అడుగున 

అవాననీయాగ్నిని లెన్సగా జ్వలింవలేవిననో ఆడుగు 

నమంటచే, ఉఖిలో రంనవుపొట్టు మొగలగునవి అంటుకొని 



అభ్యవహారము = ఆర్షపర్థకి 

అగ్ని వుట్టిన పిదవ, "తఫ్యేజాత ఆవాననీయమనుగమయ్య" 

(ఆ శా ) అమ సూశ్రానుపారము ఉఖాగ్ని పుట్టుట 

తోడచే, ఆడుగుననున్న ఆవాననీయాగ్నిని, పూర్తిగా 

అర్చిచేస్కి ఈ ఉభాగ్ని కే, ఆవావనీయాగ్నిష్థానీయముగా 

వ్యవహరింతురు. అవగా అవావనీయాగ్నియందు శేయ 

వలపినపోమాదులను ఉఖాగ్నియండే చేయుదురు ఇట్టిడి 

ఆధారముగా చెన్చబడినడి ఆనంతరమందు శామనా 

విశేషముణే కృష్ణ యజుర్వేద సంహితలో “అంబరీసా 

దన్న శానుప్యావదఛ్యా దంబరీపేవా అన్నం (భియకే 

వయోశ్యేవాన్న మవరుంభేే (11 10) “లోకములో 

మృణ్మాయపా|త్రయందు అన్నము వండుదురు గాన అన్న 

మును కోరు యజమానునకు అంబకీవము (నృుశ్చా|క్ర) 

నుండి ఆగ్నిని కీసికొని వచ్చి ఉశయందు అగ్నిని ఉశ్సాద 

నము చేసినచో అట్టి యజమానునకు సమృద్ధమైన అన్నము 

లశించును' అని చెప్పబడినది ఈ (కుకినలన ఆర్థనం|ప్ర 

చాయములో మృణ్మయపొకశేశనే అన్నమును వండు 

చున్నట్లు నృష్టమగు శున్నది 

మృజ్మయపాత్రసు తడున్నట లోకములో (క్రొత్త 

న్ఫుళ్చాత్రలను [వథమములో పాలతో తడిపి వాడు 
చుండెడి నం వచాయము కలదు దీనిని సహేతుకముగ 

(శి నిధించుచున్నది కృష్ణ యజుక్వేద సంహితలో 

“అనుర్యం పాత్ర మకాచ్ళృక్ణ మాచ్చృణ క్రి జేవ్యకా 

కరజ & రేణాచ్చృణ క్తి సరనుం వా ఏత శృయోయ 

రబుతీరం సరమేశ్తై పానాం వయపాచ్చృణ క్రి 

యజుషా వ్యావృక్యే (కృ యనం 517) 

యజ్ఞ పాధనమగు మృణ్మయపొతను కాల్చిన వీదన 

ప్రథమములో (ర్రవర్రన్యము జే తడవకుండా 'వాడినరో 

ఆ పాత అనురయోగ్యమగును ద్రవర్రవ్యముశే తడిపీ 

'వాడినచో ఆ పాశ చేనకర్శలకు యోగ్యమగును అనంత 

రము చేనితో తడనవళలెను అను ళంకవె లోకములో 

మేకపాలు నర్వచ్యాధులిను కొలగించునటుల (సిద్ధి 

కలదు కావున ఆవి ఉత్తమ మయినవగి కెలియనగును 

శేరములోగూడ “అగ్నేయీ శా వఫో యడలాో (కృ 

య నం 44 కి (ప్రజాపతి ముఖమునుండి అగ్నితో 

కొడ మేళ పుట్టినది గాన మేక అగ్ని నంజంధమైనది 

అందుచే ఆది డి శ్రమమయినది) అని శెప్పలిడినది ఇవ్విధ 

ముగ లోకమునను వేదములలోను మేక ఉ త్రమామైనది 

గాన డాని పాలిచే [కొ త్తకుండలను తడుసవలెను అని 

చెప్పీ 'లోకములోనలె నుంతరహితముగ తడువరాదు 

లోక వై లతణ్యాముకొరకు యజ్ఞములో మంతములచే 

తడుపవలెను * అని నచించుటకే లోకములో మంత్ర 

రహితముగ పాలతో తడువుచున్నట్లు నృష్టమగుచున్నది 

లోకములో మేకపాలు తరచుగ సంభవించక పోవు 

టచే పాలతో మాత్రము తడువుచుండెడి ఆచారము 'నేటి 

వరకు [వచారములోనున్నది ఈ విధముగ |క్రుకి వమాణ 

ములచే (క్రొ శ్రకుండను [వ్మవథమము పొలతోతడిపి, 

అనంతరము అకుండతో వంటచేయవలెనని నృష్టమగు 

చున్నది 

అన్నము వండుట వంటచేయునవుడు దంపుడు 

బియ్యమును కడుగకుండ అశ్తిపరుగా వండనలనీనదిగ 

“న ప్రజాళయతి, న వ్మప్రావయతి, న గాలయకి, జీవ 

కండుల మీన u త్రి విజ్ఞాయశే ' అలి ఆ (₹ 

సూత్రము చెప్పుచున్నది ఈ నూత్రముచే నంటజేయు 

బియ్యమును కడుగహాడదు చానిలో పోసిన నీటిని, 

కడుగును శీసివేయరాడు నీటిని పోసినతరువాత గాలించ 

శాదు అనగా నొక్కికడిగి చేనురాదు ఆ్తినరుగా 

వండవలయును అన్నము చిముడకూడదు వంట బిరును 

పదునుగా నుండవలయును అని అగ్నా్యాభానమునందలి 

(శౌశళర్శలో చెప్పబడినది దర్శపూర్ణమానలు ఆను 

(గౌకళర్శ్మలో “ోవజాళ్య తండులాన్”* (తండులములను 

కడిగి) అని చెప్పబడినది గాని గాలించి కడుగవలయునని 

శెప్పబడ లేదు అందుచేత వీయ్యమును కడుగకుండ ఆ 'క్రెస 

రుగా వండుట, బియ్యమును కడిగి అ_శ్తెనరుగా వండుట 

అను రెండువిధములు కలననియు, అట్టి అన్నము చేవళా 

యోగ్యమగువనియు న్పష్టమగుచున్న డి 

లొను కాల్చుట కృష్ణయజుర్వేదమునందు “యో 

విదగ్ధ స్ప వై ర్బితో యో ఒళ్ళత నృ కౌడ్రో య శ్ళృత 

స్స చేన నృస్మా దవిదహ జాక్ళతం కృత్య స్స చేనశ్వాయ॥ 

(కృయ నం &శాం 6వ రిఅ) అని కలదు వురో 

డాళము (కొస) మాడునట్లు విశేషముగ శాల్చబడివేచో 

అది రాశనులకు [సియమగును కొంచెము నచ్చిగో 

నుండినచో ఆ వురోడాశము రుద్రునకు (ప్రీయనుగును 



ఎమముగా (శ్రవణము శేయవిడినచో అది చేవళ్యాబయ 

మగు వొవిన్సగును అందుచేత విచావిదులు లేకుండ 

నమముగా (శ్రవణము చేయవలెనని దీని భావము 

వెన్న నెయ్యి “ఘృతం జేవానా మస్తు పిశ్యాణాం 

వివ్చక్వమ్ మనుష్యాణాం తడ్వా వీత త్పర్వణేవత్యం 

యన్న వనీకం' (కృ యసం61 1) ఆను (్రుకివాళ్య 

మొకటికలరు యజ్ఞ ములో పథమదినమునయజమానుడు 

యజ్ఞ శాలలో (వవేశించిన విదవ తన శరీరమందంతటను 

వెన్నను నభఖిశిభాపర్యంతము శాచుకొనవలెననియు, అట్టి 

వెన్నను సంపాదించు నిమిత్తము మజ్జిగ చేయునపుడు 

శల్హిగుంజకు (కాటివి కట్టి సె 1గుకు చిలికి తీసిన వెన్న 

దేవతలకు [వ్రియమైకదనియు, చఛల్లగుంజ లేకుండ “రెండు 

శేశులతో (చిన్న కన్వముతో) మాత్రమే "పెరుగును 

మథించి త్రీసీన వెన్న పితృ దేవతలకు |పియమైనదనియు 

(కుకిబోధఅయి యున్న ది శావున శిష్టైచారానుపారముగ 

మృ శ్యాడిబోధితముగు కవ్వముచే నుధికమైన వెన్న 

చేవళాయోగ్యమును సర్వదేవళా |ప్రీతిపాతమునునై 

యున్నదని జేటఎడుచున్నది ఈ వెన్ననుశాచి వెయ్యిగొ 

తయారుచే.యునవుడు పాకజన్యమయిన అవస్థా భేగములడే 

సర్వ దేవతలకు ప్రీయమైనట్లు (కుతి వక్కాణించుచున్నది 

ఎట్లన మామూలుగా కాగిన వెయ్యి 'చేవతలకు ప్రయ 

మైనది అరశాకో నెయ్యి వీళ్ళ దేవతలకు ప్రీయము కాగి 

పరిమళ ముతోగూడిన నెయ్యి మనుష్యులకు [ప్రియము 

గాన ఈ తీరున వెన్న సర్వదేవళా(పీతికరమని బెన్స 

ఐడినది అట్టి వెన్నకు మూలమగు పొలనుగూర్చి కృష్ణ 

యజుక్వేదములో “అభివాన్యాయొదుగ్లేభవలి | పాహిపిళ్ళ 

జేవత్యందు హే!” (కృ య శా ) అను (పకివాళ్యము 

కలదు దూడ చనిపోయిన గోఉరములు పిళ్ళ చేవశలకు 

ప్రియమైనవి అని దీని భావము మరియు దూడగల 

గోతీరములు దేవతలకు [పీయములయినట్లు దర్శపూర్ణ 

మాపాది (కౌతకర్శలందలి గోరోహనాది పర్యాలోచనచే 

న్పష్టనుగుచున్నది ఇావున త త్ర గ్ధేన శాక నులగుకర్మలందు 

శత ద్దేవళానుగుణనుగుడి రజవ్యమగు నవనీతముచే, తత్త 

కైవళానుగుణముగ అజ్యమును తయారుదేసి తదనుగుణ 

ముగ వోనూదులయందు అజ్యమును వినియో గింవవలని 

నట్టు విశదమగుచున్నది 

అధ్యవ హారము అర్ష్మవద్ధకి 

పాత్ర నిర్ణయము భోజనము రజతపాలో పిళ్ళ 

'జేవతలకును, నువర్షపో[కలో దేవళలకును (పీయ మైనట్లు 

అట్టికమంత్రములో విశ్వేచేవరలకును, పిరృరేవతఅకును, 

అర్చన చేయు సందర్శమునందలి “పొవర్ల మిదం పాత్రం" 

“రాజక మిదం పాశ్రం' అను వాటిచే స్పష్టమగుచున్నది 

వెండి కంచములను ఉపయోగించువారు. బేనళాని వేదన 

శేయుటకు యోగ్యళా సంవ క్త కలుగుటకు, బంగారపు 

ఫవువ్వుము వేయించినచో ఆది నువర్ణపాత అగును గావ 

అది చేవళాని వేదనకు అనుకూలముగును శక్తి లేనివారు 

అరటి ఆకును ఉపయోగించి తక్తత్క ర్మామగుణముగ 

శా౭త, పొవర్షపా(త భావనచే అల్టికాదులయంరు కర్మను 

నిర్వ ర్తించెడి ఆదారముకలదు కాని “కదళీ గర్భవ(తంచి 

అను న్మృశిచే అది నిషేధింపజడినది అంరుచే అరటి 

డివ్పచే కుట్టబడిన బొంద వి్తళ్ళను ఉపయోగించరాదు 

ఇట్లు యథాసంభవముగను, యశాళ క్రీగను పాత్రను 

నంపాదించి పూర్వోక్త ఆక్యముచే పొ్రాభిభారమును 

చేని పతార్థములను వడ్డించిన విడవ తిరిగి ఆన్నాథిఘార 

మునులేసి, అనంతరము పూర్వపరిమేచనముగేని పాణా 

హొకులను పండ్లకు లగులకుండ [మింగవలెమ. దీనిని 
(ప్రాణాగ్నివోత మందురు ఇట్లు (పొణాహుతులను 

శీనికొనకుండ భోజనమును చేఎనళో నరుడు భగ్న(వప 

డగునని న్మృతులు బోధించుచున్నవి భోజనముచేయు 

రీతివిగూర్చి “ప్రాచీ మభ్యాశారం | అనై) రంతతః। ॥ 

కీ మిన వ్యాన్న మద్యళక (కృ య శ్రా 881) 

“హా స్తం వురతః పాశ (తసొర్య అఖిక। భోజ్యా 

వ్యాళ్ళమ్య ముఖలికే |వ్రశిసతి త్వక్ 'అని (కుతిస్టృతులు 

కలవు దర్శపూర్ణమానలు అను (గౌతకర్మలో (మవము, 

ఆహువు మున్నగు నామములశే |ప్రసిద్ధనులిగు చారు 

మయములగు హోమపాతలను ద ర్భాగ్రముళలే కుడుళు 

సందర్భమున, లోకమునందు మానవుడు భోజన సమయ 

ములో ఎదుటనున్న భోజనపాశ్రయందు సాన్తమును 
ప్రనరింవ జే, ఇర్మువక్కలగల వ్యంజనములన్ను ఆకర్షించి 

అన్నములో కలుపుకొని నోటిలో ఎట్లు 'వేనీకొనునో అటు 

లచే ఈ వోనుపొత్రలను కూర్చునుంచి దర్శాగములకే 
మధ్యఛాగమువకు సంమార్దనము చేయనలయునని ప్రే 

(పకి సూ్రములు బోధించుచున్నని గాన ప్రాణా 



అఆభ్యనవనున స్తత్వము 

పొతులను తీసికొనిన పిదప అన్నమును వ్యంజనముల 

వమ్మేళనముతో భోజనమును చేయుచున్నట్లు లోళము 

నందును వేదమునందును (ప్రపిద్ధి శాననచ్చుచున్నది 

దధి (పెరుగు) కఇవ్విధముగ భోజనమును చేయు 

సందర్భములో అంత్యమున "పెరుగుతో భోజనమును 

వమా స్తీ చేయవలెనని చెప్పి, ఆ "పెరుగును తయారుచేయు 

విధానమును (శ్రుతి ఈ |క్రిందివిధముగా భోధించుదున్నడి 

“య క్పూకీకై ర్వా వర్ణవశ్రై ర్వా తంచ్యా క్కామ్యం 

తర్వక్కీలై రాతనం తద్య త్తండుల్తై ర్వైళ్వదేవం 

శర్యచాకం చనేన మూనునం తద్య ద్దఛ్నాత క్చేంద్రం 

డధ్నాతనక్రి చేందక్వాయో (కృ య నం &ర్ లి) 

సోమలిళా నద్భశములగు ఓపధివిశేసములచేగాని వూతీ 

కముచేగాని, మోదుగ చెట్టుయొక్కం 'జెరడుళేతగాని, 

&రములలో తోడు వెట్టుటచేత నివ్చన్న నుయిన "వెరుగు 

సోమ దేవతకు [పియమైనదిఅని ఇవె క్రుశిఖానము ఆటుల'ే 

శీరములకును న్ధూల ఆదరీఫలనింబంధముశే నిష్పన్న 

నుయిన పెరుగు రాతనులకు (ప్రియమయినది తండుల 

సంవర్మ్కంముశే బివ్చన్ననుగు దథివిశ్వేదేవతలకు [ప్రియము 

కొంచెము పులిసీనమళ్టిగిచే నినృన్నమయిన "పెరుగు 

మనుష్యులకు ఇష్టమయినది &రనులలో "వెరుగు తోడు 

"పెట్టగా నిన్నన్నమయిన దధి ఇం(ర్రువకు |ప్రియమయినది 

అట్టి పెరుగును ఇంద్రునకు హోమము చేయుటకై 

పాత్రయందు (గ్రహించునపుడు పాలను ముందు గ్రహించి 

అంత్యమున "పెరుగును [గ్రవాణము చేయవలెను అట్లు 

శేయుటశే “థినోలీకి దధి" అని వ్యుళ్చత్తి కావున, 'ధివ్ 

వ్రీఐనే' అను ఛాళువునలన వర్చడిన 'దధి” శబ్దమునకు 

“నంకోనవరచునది అవి అర్ధము శావున ఆట్టే వస్తువును 

చివర గ్రవాణములేపి వోనుమొనర్చుటచే ఇంద్రునకు 

సంతోషము (కృ క్తి) అనించున్ను అని 'ఇలియురున్నధి 

“దథ్నో సరిష్థాద్ధినోతి" ఆను నీ (శ్రుశ్యర్థము ననునరించియే 

లోకములో పెరుగుతో అంత్యమున ఫోజనముచేయు 

వాచారమ్మువర్చజెను ఇట్లు సర్వపచార్థములను భుజించిన 

పదవ అంత్యమున "ెరుగుత్రో భోజనమును సమాన్తి 

చేయుటశే, సూనవునకు సంతృవ్ని ఇనించుచున్నది 

రెండుసార్లు భోజనము | “|వ్రకాలై. వ్యతమానత తన 
వ్లవ్యమానా అజువ్వాతీః శునుష్యా అవళ్యకా 

చమనం ఘృతవ్య వూర్ణగ్గ్ స్వధాం । తముపోటీతిస్టన్ 

తను జాహావుః | కేన ద్వయీ మూర్ణ నువారుంధత 

తస్మా ద్రిరవ్శ్నో నును ప్యేథ్య ఉపప్రియకే ప్రాత 

శ్చ సాయం చ (కృ య (కై శాం 4 వ 

9 అ) అని కలదు 

పూర్వము ఒకప్పుడు [ప్రజలు వోనుము లేకుండ 

ఉవవాస రూపమగు తవన్సును చేయుచు, నృశ్రయాగ 

సద్భళమగు సుకృతమును నంపొద్రించిరి ఇట్లు తవస్సును 

కేయుచుండగా కొంతళశాఅమునకు “వారికి ఉదితమగు 

అన్నమును ధరించునట్టియు, మఘృతపూర్ణమగు నట్టియు 

చారుమయమునగు నొక పాాతవిశేషము శానవచ్చెను 

వారు చానినీ చేశమాని నిలునబడి ఆ ఆక్యమును అగ్ని 

యండు హోమము చేయగా ఆ పోను (వ?ానముచేత 

ఒక దినమున శాలద్వయనుందు భోజ్యమగు అన్నము 

సంప్రొప్తమయ్యెను అప్పటినుండి నేటివరకును లోక 

ములో సారూన్యులచేతను, శిష్టులచేతను దినమునకు 

భోజనము లెండుసార్గు (సోయం (ప్రాత సృచుయము 
లందు) శేయఇడుచున్నది ఇవ్విధముగ రెండు పూటల 

థుజించునవుడు కొంచెము తక్కు నగ భుకింవవలెననియు, 

వళాదళి మున్నగు దినములందు దినమున కొకసాలే 

కడువులిండ శుశింవవళెననియు స్మృతి ఖోధించుచున్నది 

చైవిధముగ, (శకి, సతి, శిష్టాచారములననువరించి 

అవోరమును భుజించు సూనవులకు ఆయుశారోగ్యములు 

వంపూర్ణముగ సీద్ధించునని అనుభవపూర్యకముగ స్పష్ట 

మగుచున్న ది 

ఉగశా 

అభ్యసనమన స్తత్వము అశ్యనన నునువిషయ 

మును గురించి (వనంగించుటకుముండు మన న్లత్వమునకు 

ననూనార్థకనుగు నై. శాలకీ (Prychology) అను వదము 

యొక్క అర్థమును నృష్టముచేయట అవసరము ళ్ది 

వ్యుత్పత్తి నమనరించి వై శాలజీ అను వదము “అళ్ళ'" అను 

అర్థమునిచ్చు "సై క్" అను వడమునుండి ఉద్భవించినది 

అందువలన ఈ శాస్త్రమును మొదట ఆక్మసంజంధమైక 

పరెగణించిరి కాని (ప్రాచీన తళ్వజ్ఞైలు ఆళ్ళ 

పదార్థ వివేచవతై (వయక్నించియు విఫలుతై రి అందు 

వలన మొదటి నిర్వచనమును సవరించి వారు పై శాలిజీ 



అన వరమునకు మనన్సు అని అర్థముచెప్పిరి వివేచనము 

వలన మనన్ను అను అర్ధము కూడ అనమగ్రమనీ విదిత 
మయ్యెను ఎదవ కొందరు నిపుణులు వై కాలజీని చై కన్య 

ఫరిశిలనమని నిర్వచించిరి ఆ నిర్వచనముజే చై కన్యను 

కొంచెముగానున్నపుడును, పూర్తిగా లేనవుడును ఏర్పడు 

సమన్యలకు పరిష్కారములు అభింపవయ్యెను అందుచేత 

వారు నై శాలజీఅను సదనిర్వచనమును సమగ్రమొనర్చిరి 

ఆ నిర్వచనమును ఇట్టి వై శాలజీ ఆను పదము మానన 

|ద్రవర్తనశ్యావ్రమను నర్ధమునందు రూఢను (రను ఒక 

ను ప్రసిర్థుడయిన మన న్తశ్వజ్ఞడు వచించినట్లు వై కాలీ 

అను పదమునకు ఆత్మ, మనస్సు చైశన్యము అను నర 

ములు (కనుముగా మూరి “మానవ(వవన ర్తనశాన్త్రము' 

అను నర్థము మాత్రమే రూఢియైవది మానవ(వనర్తన 

శౌత్రుము విశాలమైనది ఇందులో శారీరళళాత్త్యము 

(Physiology), పౌంఘికళశ్యాశ్రము (500111 300000) 

వంటి శ్యాన్ర్రము లనేకములు ఇమిడియున్నవి 

శారీరకశ్యాన్ర్రము (పాణియొక్క సనులకు నిర్వహించు 

అవయవములను, జీవాణువులను,వరి కీలించును పొంఘిక 

శాత్ర్రము ాజ్యములను, మానవ నంఘములను వరి! 
లించును ఈ డు శాద్రుములపు మధ్య మరియొక 

శాత్ర్రము కలదు అదే మనస్తత్వశాన్త్రము అరి వ్యక్తి 

యొక్కవుట్టుక మొదలుకొని అతని కై శవము, బాల్యము, 

యౌవనము, వార్థక్యము, అంత్యదళ మున్నగు వివిధ 

దశలను పరిశీలించు శాస్త్రము ఒక వ్యక్తియొక్క జీవిత 

ములో చెక్కు. నరిణామములు కలిగినను, ఆశని వ్యక్తి 

త్వము మాత్రము నూర్చుచెందదు అందుకు శారణము 

అశనియందు వివిధ పరిణామములు జరుగుచుండగా 

అతని [వవ ర్తనములో ఆవిచ్చిన్న మైన బక్యమొకటి కని 

పించుటయే కాలునకును, వయోజనునకును, పామౌన్యత 

కును, అసామాన్యశకును, మానవునకును, జంతువునకును 

గల శారతమ్యమును వై శాలకీ చూపును వ్యక్తుల మధ్య 

గల శారతమ్యుములను విద్య, ఆలోచన, ఉ(దేకము మొద 

లగు వ్య క్కి యొక్క, కార్యళ కి నియమములను, పైకా 

లజీ విశేవముగా వరిశీలించును నై శారిజీ, వ్య క్తి యొక్క 

ఉళ్చాహకృత్యములను సరిశీలించు శాన్త్రమని చెప్ప 

వచ్చును ఇచ్చట కృత్యము అన్న సదము విశాలమైన 

అభ్యననమన స్తళ్యము 

అర్థముళో ఇొడలడి;ది ఈ ఎరములో భౌతిక, ఆంగిక, 

మానణకో కృత్యములు ఇమిడియున్నవి సాధారణముగా 

మనడే మానపిక కృల్యము లుగా ఎంచబడినటువంటి చేర్చు 

కొనుట, జ్ఞావకముంచుకొనుట, ఆలోచించుట్క పరి! 

లించుట వన్నుగడ చేయుట నిశ్ళయిం చుట, అెలివీకొనుట్స్క 

అనుళవించుట అనహ్యాంచుకొనుట మున్నగువాటిలో 

నై శాలజీకి ఎక్కువ నంబంధము కలదు తెలిసికొనుట, 

అనుభవించుట, చేయుట అను వీ (వాన శీర్షికల (ంర 

నులభముగా తెలిసికొనుటకు, విశీలించుటకు వీలు 

కలుగుటకై ఈ ఉత్సాహళ్ళళ్యములన్ని టిని వర్గీకరించి 

నను, వీటిలో ఒకచానినుండి మరొకచానిని విళశించుచు 

నరివొద్దు గీతలు గీయుట అసాధ్యము శారణమాు, (ప్రతి 

మానసిక కృశ్యము శారీరక కృత ముగా గూడ వరిగణింవ 

బడుచుండుటయే వగా, మెదడు శీనముగా వశిశేయు 

టకు ఉలకమించిన (వతి కృఠ్యముశందును, సాధారణ 

ముగా, కండరములు, ఇం దియములు టాడ తమ 

ప్యాశను నిర్వహంచుచుండును వివిధ అంగములు శమ 

శమ ళృత్యములను నిర్వహించు రీతిని పరికోధించుట 
ఛారీరళ్యాన్త్రము యొక్క కర్తవ్యము ఆ శాస్త్రము 

సంపూర్ణ వ్య క్రి యొక్క జీవికమునకు (ప్రతి అవయకము 

వమేమి సమకూర్చువో పరిశీలించుటకు |యత్నించును 

ఉదా చూచునప్పుడు కంటిలోను మాట్లాడునవ్పుడు 

చాగింద్రియములోను కలుగుచున్న పరిణామములను ఈ 

శాత్ర్రము వరిళోధించును అయితే శాగీరకళ్శాన్త్రమే 

మానన[వ్రవర్తనమును గూర్చి అన్ని వినరములను కెలియ 

'కేయగలిగినచో, ఇక వై శాళజీ అను శాద్రముతో మన 

శీమి అవసరము కలదు అను (వశ్న ఉదయింపవళ్చును 

ఈ ప్రశ్నకు సమాఛానమిది శారీరళళాన్త్రము మనము 

ఇెలిపికొన వలసిన విషయములో కొంత భాగమునుమా శ్రమే 

శెష్పును (శ్రేమించునది, జ్వేషించునది, జయించునది, 

ఓడిఫోవునది యథార్థముగా నొక వ్యక్తియే అతనికి 

కర్తవ్యములు కలవు, పరిష్కరించ నలబననమస్యలు కఆవ 

అతడు సమర్థత తోను, సంతోషముత్రోను, ఇతర వ్యక్తురి 

తోను, వస్తువులతోను మెలగవళిసి యుండును సంవూర్ణు 

డైన వ్యక్తికిని అకలి చుట్టునున్న (వవంశమునటి మధ్య 

అనంతమును పొరన్చరికమును నగు ఇాగ్యనమూవాను 



అధ్యననమన స్తత్వను 

కలదు ఈ పరప్పర [క్రియాకలాపమును శా, స్త్రీయముగా 

పరిశోధనచేయుట అవసరము అందువలన ఒక సంపూర్ణు 
డైన వ్యక్తి ఇతర వ్యక్తులతోను (వపంచముతోను 

యశార్థముగా కలిఎమెలని సంచరించు విధానమునే 

వై శాలజీ ౪ స్రీయముగా పరిశీలించుటకు పూనుళొనును 

మనము నై శాలజీనీ ఆనునరెంచి చూచినచో వ్యక్తి 

యొక్క కృత్యములన్ని టిలోను మిక్కిలి (ప్రధానమైనది 

అభ్యననము కలివి, వ్యక్తిత్వము, మనోవిళశారవ, 

ఇండియజ్టానము లేళ అలోచన మున్నగు వాటిలో ఏ 

విషయమును మనము (గ్రబాంచినను అడి అభ్యననము 

వైనవే ఆధారవడును మనుష్యుడు |గహాణక క్రీ కలిగిన 

జంతువు ఆగడు నిత్యము నేర్చుళోనుచుండును అతడు 

నిన్సందేవాముగా సాంఘీక (వభావములచే పూర్తిగా 

శాకున్నను కొంతనరకై నను మారుచుండును పూర్తిగా 

మారుటకు ఆతడు కేవల మొక నుంటిముద్ద కాదు ఒక 

విధముగా అతనిని “ప్లాన్టిక్' తో లోల్చతచ్చును 
అకడు వాళావరణమఘుతో నృందించి, తన ప్వార్థమును 

స్వీయ యత్నముశేతవే సంపాదించుకొనును అశడు తన 

వర్గనంస్కృశిని ఒక క్రమపద్ధతిలో "తెలిసికొని తన 

(ప్రశ్యేకఫ్నాత్రను ఆర్థవు శేసికొనును సాంఘీక శాస్త 

ములు “వ్యక్తి చేర్చుకొనున” అన్నంశనరశే బాధ్యతను 

నహించును శాని వై శాలజీ అనునది ఆ నేర్చుకొను 

శ్రమవద్ధతిని పరిశీలించునట్టి విశేషజాధ్యశనుకూడ నిర్వ 

హించును అందువలన జేర్చుకొనుట అనుచానికి నరియైన 

అర్థనేమియో, ఎప్పుడు ఏ పరిస్థితులలో ఏ విధముగా 

మనము నేర్చుకొందుమో, ఇళ్యాది విమయఘుళలను 

వై శాలజీ ఏనరించును 

ఆక్ట్యననము యొక్క [కమపద్ధతులను గురించి 'కెలిసి 

కొనుటకు ముందు విర్య ఆను పరముయొక్క నిర్వచ 

నము అననరము అక్సుఫర్లు నిఘంటువు దీనివి అధ్యయ 

నము వలన శంఖించిన ము అని నిర్వచించినడి 

అందుచే అధ్యయనము శేతను, (పయశ్నముచేతను 'ేర్ళు 

కొనిన విషయమంతయు వీత్యయను పదమున నిమిడి 

యున్నది మరియు ఇ ప్రయశ్న ముగా శేర్చుకొనిన విషయ 

ములు, సంభ చాత్మకములై న [కియలివలిన చేర్చడిన శౌళ 

ల్యమ్ము వన్తువులతోను, మనుమ్యళతోను గలిగిన పరిచ 

యము వలనను నంబంధమువలనను లభించిన విపుణత, థఖి 

(ప్రాయములుగూడ ఈపద మునందు ఇమిడియున్నవి ఇచ్చా 

వూర్వకముగ నేర్చు కొనునవి విషయములను వళ్లెవేయుట 

వంటివి కొన్ని గలవు ఆభ్యవన మనునది అన్ని పనులకు 

వర్తించును చదువుటవలన చదువచేర్తుము పొడుటవలన 

పాడబేర్తుము ఒక మనుష్యుని స్వభావమును ఆతని 

ముఖమును చూచుటవలన శెలినీకొందుము ప్రొఫెసర్ 

వుడ్ వర్తు చెప్పినట్లు, వ ఉత్తమ కృత్యమునై నను విద్యగా 

పరిగణింపవచ్చును కాని ఆ కృత్యము వ్యక్తిని మంచి 

చానిగాగాని, గాగాని వృద్ధిచేసి అతనికి ఉ శ్రర 

శాలమున ఏర్పడు (ప్రవ ర్రనమును, అనుభవమును అతని 

పూర్య్ణకాలిళములై న (ప్రవ ర్త అనుళభనమ.ల50'ు భిన్న 

మైన చాటిగా చేయవలెను 

ఆభ్యననమన నేమి ? కొన్ని పనులు మమష్యునకు 

'చేర్చుకొనకుండచే వచ్చును ఉదా వుట్టినతోడే శిశువు 

ఇాపమ.ను పీల్చుట 'ేర్చుకొను అవశాళము లేకుండ 

గవే శువు ఈ వనిని చేయుచున్నది శాలకమమున 

శ్వావము  పీల్చ్బుటయందు (పాలీణ్యము లభించగా, 

శ్వానము వీల్బుకొనుటయందలి (వ్రశ్యేకవర్ధతులనుకూడ 

శిశువు వేర్చుకొనును ఉడా శ్వానమును లిగబట్టుట , 

ఇ్వానమును లోనికి పీల్చుకొని చేయు బ్యాయానుములు, 

(బ్రొవ్వొక్రిని ఊది ఆర్చి వేయుట , మొదలగునవి స్వ 

న్పిద్ధములైన శారీరక కార్యములు తప్ప, తక్కిన 

వన్నియు జేర్చుకొను వనులే అయియున్నవి 

అధ్యననము ఎన్నుడు జరుగును ? విషయములు 

ఆక్యపీంపవిడినవని మనము ఎప్పుడు ఇెన్సదుము? లేడా 

వ పరిస్టీకులలో 'వేర్చుకొను క్రమవద్ధతి యేర్చడును ? 

అను (న్న ఇప్పుడు ఉదయించుచున్న ది అభ్యవనము 

యొక్క స్వభావమును వరిశీలించుటకు అమే ప్రయోగ 

ములు కేయలడి, అమూల్యమైన ఫలితములు 'పేకరింన 

ఐడి యున్నవి ముఖ్యముగా నీ (వయోగాత్ళకవద్ధతి ఈ 

అక్యపన రంగమువందు చాల సఫలమైనది మొనననీ 

క్ఞాపళళ కావి మొట్టమొదటగా ప్రయోగములు 

పందొమ్మిదన శళాన్లి చివరి నీర సంవత్సరములలో చేయ 

విడినవి కొన్ని నంవత్సరముల తర్వాత నివుణములయిన 

నంచలనాక్శక కృత్యములవై [ప్రయోగములు శావింన 



ఐ4ను పిదప ఆ శారీ అంఠమున ఉత్తములయిన 

మన _న్తత్వజ్ఞులు జంతు విజ్ఞానము. వై (వయోగములను 

జరీవీరి ఇట్టి (ప్రాథమిక వయోగముళు మనుమ్య విజ్ఞాన 

ముైగాక జంతువిక్టానమువై ఏ కారణముచే [పారం 

భింపబడినని అని మనకు నంచేవాము కలుగవచ్చును 

అందులకు కారణములు కెండు జంతు విజ్ఞాన మెట్టినో 

"ఆలిని లొనవల-యునను మన శ్తత్వజ్ఞరి కుకూవాలి మొకటి 

ఆతి సూద్ముమును [పొథమిళమును వైన 

నూత్రముఎతో వారంభింపదళచుట శెండవది మానవుని 

జక చికైనది అస ఆతడు ఆర్జించు విజ్ఞాన వద్ధతులును 

చిష్కలళోకూడిన వే అంకువిక్టాన పర్ధతియొక్క సరి 

శీలనము, మానవుడు నార్జనము శేయు (క్రమమును 

అర్థము చేంకొనుటకు ఎక్కువ ఉపకరించినది అందులకు 

శారణము జంతువులు శేవ్చకొనుటళో కినిపించు అనేక 

అంశములు, |ప్రవృద్ధమైన డళలో, సూనవులిలో కని 
వించుబయే 

జంకువుల ఆభ్యననను జంతువులను గురించి అతి 

వి _న్ఫృతముగా జరువబడిన (ప్రయాగ వరిశీలనయందు, 

లాయిడ్ మార్గన్ అను నాళడు కృషిచేఎ, (ప్రాథమిక 
మైన ఒక మూలనూతమును వర్చళలెను చానిని 

లాయిడ్ మార్గను మాత్ర మందురు "ప శ్రీయయైనను 

మన న్హశ్వ' వరిధులకంచె ఆధోథాగమున పనిచేయు శక్తి 

యొక్క ఫలితయిగో వరిగణింపబడినచో, అ క్రియను 

ఒక ఉన్నకమానివీక క్ల క్రీ యొక్క ఫలితమని ఏ విధను 

గాను ఇెన్చలేము ఆను నదియే లాయిడ్ మార్గన్ 

యొక్క పీద్ధాంతము రీని ననుపరించి పరిశీలించగా, 

జంతువులలో ముఖ్యముగా ఆతి తెలివిగల ఆంతువులగు 

కోతులలోకూడ సంపూర్ణమగు 'హేతుక్ఞానము ఉన్నట్లు 

కనపడదు శానీ వాటియొక్క సమాశవు వివేకమును 

చూవు [వన రన మైనను హేతుజ్ఞాన పూర్వకముగా చేయ 

బడినడేమో అను విశ్రాంతిని కలిగించును జంతువుల 

ఆభ్యననమును 'కెలినికొమట కై చేయబడిన వివిధ ప్రయోగ 
తులును, వాటిలో ముఖ్యముగా [ప్రయశ్న |కమాద 

వద్ధతియు ఈ దిగున చెన్నలిడిన సొమావ్యాంళ ములవై 

ఆభారపడి యున్నవి 

(ఆ) ఒక అత్యమును చేరుటకు ఒక సంకల్పము 

ఆభ్యనననున నృత్యము 

(ఆ) అత్యమును చేరుటకు స్పష్టమైన మార్గము కని 

ఎంచక పోవుట 

(8) పరిస్థితి సరామర్శము 

(ఈ) లత్యమార్గములను వివిధరీతులి అనుసరించుట 

(ఉ) శిట్టదిరరప అవ్యమును కేరుట 

(వ్రయళశ్న ప్రమాద వద్ధకి జంకువు ఈ ప్రయోగ 

విధానము నంతయు నడిపి జయము గాంచినపుడు అరి 

(ప్రయత్న (ప్రమాద పద్ధతి చ్వారమున అభ్యపించిన 

దని మనము చెప్పగలమాొ ? శాని మన న్తత్వజ్ఞలు అ వేర్ధకి 

గ్రశారము అది నేర్చుకొని లేదని అందురు వీలనగా (పకి 

దినము కావించిన ఈ పంళ్లిక్టప్రయోగమునందలి 6 

విభాగముయొక్క సాయమున ఆ జంఠువు (వ్రయశ్న 

(ప్రమాద పద్ధతియొక్క అన్న త్తిని తగ్గించి, విమయ 

(గవాణములో చేర్చును నంపొదంచినది అను నంళము 

విశాశణీయము ఈ ప్రయోగము జరుగుశున్న ంశ శాలను 

జంతువు కదిలి పరిశీలించుచున్న దన్నమాట నిజమే కాలి 

చలనము, పరిశీలనము ఒను నీ “రెండింటిలో కేనివలన 

అది చేర్చుకొనుచున్నది ? 'మొ శ్రముమీడ ఈ 'చేర్చుశొను 

క్రమములో చలనాశ్యక |క్రియళన్న జ్ఞానం ద్రియముల 

చ్యారమున చేయు పరిశీలనకే ఎక్కువగా ఉపకరించు 

చున్నడి పరిశీలనమునకు చంనముకూడ ఆబీసరమునుట 

నిర్వినాదము అట్టియెడ చలనము కళలిగించుటకంశు 

చలనముయొక్క ఫలితమును పరిశీలించుటయే నిజ్ఞా 

యకమైన అంశము ఈ (పయోగములో 'విళ్సై, నల, 

మొదలగు వ విధమైన వన్తువులను ఉపయోగించినను, 

జంతువు ఎదురుగా కనిపించు వస్తువుల ర శ్త్యమును శెలిసి 

కొనును ఈ స్థితియందు ఇంతువునకు |వయోగమునండ్రలి 

వస్తువుల యొక్క త క్హ్యమును "కెలిసికొనుట యందుకంశు 

వాటిమండి తప్పింశుకొనుటయంచే అాతృర్యముండును 

4 పరిస్థీతులభో లంకువులప అంశర్హృష్టి ఉన్నరా, 

అను (ప్రశ్న ఉదయించును కారణ మేమన, సిల్లులకం'సెమ 

కుక్కలకంపెను ఏక్కున ెలివిగలిగిన కోకులును, 

చింవంజీజును (ఇకజాత కోతులు) కాగా క్లిష్టమైన 

యుప్తబ నేర్చుకొనుట కలదు ఈ స్థీకిలో ఆంరర్భృష్టి 

యనగా ముందుచూవు వెనుక శూపునై యున్నది అని 

అనుథనమునలన ఇశయుచున్నరి నురియుకు, అంతర్థృష్టి 



ఆభ్యవనమన సత్వము 

యవగా వన్తువుయుక్క త శ్వముయొక్క అవగకియై 

యున్నది ప్రొఫెసర్ వుడ్పర్తు ఇట్లు చెచ్పెను ఆధునిక 

యుగములో మనము మోటార్యుశార్లను, 'శఉయోళలను 

వాటి యంత్ర రచనాజ్ఞాునము ఏమాత్రమును లేకయే 

ఉవయోగించుకొనుచున్నాము వ వన్తువుయొక్క౫ాని 

సంపూర్ణమైన అంకర్భృప్తిగలచా కెన్వరును లేవ 'ఆంక 

గ్లృష్టి అను పదములో పనులను నెర వేర్చుళోనుటశై 

మనము చేయు పాను న్య వరిశీలనముకూడ ఇమిడి 

యున్న ది* కానన అంతర్జ్యష్టి యొక్క స్థానమున మనము 

“వరిశీఅనము” ఆను వదమును వాడనచ్చును ఈ వద 

మును చాడుటలోకూడ కొంత చిక్కు లేకపోలేదు 

శారణము పరిశీలన మనగా బుద్ధిపూర్వక మైన సరిశీలన 

మగుటయే జంతువు చాని ఖై చేంద్రియముల ద్వారమున 

వరిస్థీతి యొక్క వివరములను 'కెలిపీకొనును ముందు 

చూపు కలిగియున్నచో అడి శార్యరంగమును పరిశీలించి 

లత్యనిర్ణికై మార్గమును అన్యేషించును తరచుగా 

జంతువు "కేవల పరిశీలనము చేత చే అనగా, యత్న - ప్రమాద 

వద్ధతి ననునరింపళ యే శిక్యనిద్ధి నొందజాందు ఇందులో 

విశేషముగా వెనుకచూవు అవసరమగుచున్నడి 

నరిస్థీతి జనిళగ్రీయ (0006110001 Ref) జంతువుల 
మనస్తత్వ రంగమున సరిశీలనరహితమైన నురియొళ 

ముఖ్యమైన అభ్యసనకమము కలరు అదియే వరిస్థితి 

అవిక్మక్రియ ఈ కాది అరంభమున (జంతుదేవా ధర్మ 

శాశ్రజ్లకైన) ఇళ రష్యను కేశీయుడు 'పావ్ల్లోప్” 

అనునాళడు కుక్కలను నరిళోధనవివయముగాగ్రహీంచి, 

వాటియొక్క జీర్ణళక్తివి గురించి పరిశీలించెను అందు 

ఆతడు కుక్కల లాలాజల సనణమును నిర్ణయించుటకు 

ఒక పద్ధతిని కనుగొనెను కుక్కలకు నోటిలో ఆవోర 

మున్న ప్పుడేగాక, అవి అనోరమునుగాని, ఆహారమును 

"పెట్టు వళ్ళెరమునుగాని, ఆవోరమునిచ్చు మనుష్యురిగాని, 

చూచినపుడును, (పక్కగదిలో నున్న ఆ మనుష్యుని శాలి 

చప్పుడు విన్నప్పుడును, వాటి నోటినుండి లాలాజలము 

ఊరుటను 'సాక్ల్లోన్* కనిసోట్టైను వోటియందు ఖవోర 

మున్నప్పుడు తాలాజలను ఊరుట సహాజ క్రియమై 

యున్నది ఆవోరవున ళ్ళెళమును చూచుటశేతను, ఆహోర 

మిచ్చు మనుష్యుని వదధ్వతిని వినుటనలనను, లాలాజలము 

ఊరుట నిన్సృంళయముగ అనవాజ[క్రీయ, అనగా అభ్యన్త 

మైన (క్రియ దీనికి ఆధారము ఆ జంతువునకు అంతకు 

మునువు అవిరము 'వెట్టబడిన పరిస్థీకులు అందుచేత 

*పావ్ల్లోవ్ డీనికి “వర్మితిజనిత కియ' యని చేరిశెను 

ఇది యథార్థముగా ఒక్ (బేశిక్రీయ శారు అందుచే దీనిని 

మనస్త, తృజ్ఞులు నంనియమ్మకియ యనిరి (Conditioned 

Response) 
మానవుల అభ్యసనము జంతువులు చేర్చుకొను 

పాొమాన్య విధానమును గూర్చిన వివరములను తెలిపి 

ఛొనినవిదప మానవులు నేర్చుకొను రీతిని వరిశీలించుట 

నున కర్ర వ్యము మానవుడు జంతువుకంణు అధికుడు 

కొన్ని ఆంళములలో ఆతడు 'నేర్చుకొను పద్ధతి ఇంకువులు 

చేర్చుకొను వద్ధతికం'ళు విశిష్టము 

1 మానవుడు జంతువుకంచె విశేనముగా నేర్చు 

కొనును 

8 మానవుడు నేర్చుకొను విషయము జంతువు నేర్చు 

కొను వివమయముకంళు ఎక్కు వ శక్తికలిగి 

యుండును 

8 మానవుడు ేర్చుకొనగలిగినదంతయు జంతువు 

చేర్చుకోనలేదు 

మానవుడు జంతువు నేర్చుకొనునళ్లే ేర్చుకొనును 
చేర్చుకొను (క్రమము, పరిశీలనము యత్న [పమాదవద్ధకి 

ఇవి సథయ|త్ర సమానము లే అయినను, ఆరని వరిశీలనము, 

యత్న (ప్రమాద పద్ధతి “కెండును ఉన్నత స్థాయి! చెంది 

యుండును నునుమ్యునిపరిశీలనము శేవలము జ్ఞానేంద్రియ 

జన్య మేశాదు అతడు నియమములు కలిగినవాడై, 

అళ్చములయిన ఉ|డ్రేకములకు లోనుకాడు చిక్కులు 

"పెట్టుట, కలవరొవెట్టుట, అను| ప్రయోగములు మమమ్యులి 

పరముగా జరుగగా, ఆతడు వాటినీ బోధ చేసికొనుట 

యందును, వాటినుండి విముక్తిని నంపాదించుకొనుట 

యందును జంతువులకంచె విశేషమైన ఉక్కృష్టతను 

(ప్రదర్శించునని తెలియుచున్నడి 

మానవుని చేతులు కౌళలనుతో సనిచేయుటకు 

ఎక్కువ వీలుగానున్నలి డీనికం'చు ముఖ్యమైన విషయ 

'మేమనగా ఆతని సరిశీలనళ క్రి, ఇంకు సరిశీలనళ క్రికంశు 

గొప్పడి అతడు పరిశీలనమువలన నేర్చుకొనుట అనగా, 



శ్రీవలము పరిస్థితులను శలిసికొముటరయేగాక, చాటి 

యందలి రవాన్య విషయముళలిను కెళలిఎకొనుట పొడ 

అయియున్నది మనుష్యుడు అభ్యసించునపుడు శాను 

అన్వేషించు పరిస్థితులయొక్కయు జాను ఉపయోగించు 

వన్తువులయొక్కయు. లితణములను తన నునన్సునకు 

పట్టుచుకొనును అతడు చలినాత్శక విషయములను 

అభ్యపీంచునపుడు ఒకసారి కదల్చబడిన పిదప వ్వతంత్ర 

ముగా నడశచునట్టి క్షీ ష్ట్రచలన క్రియలను సాధనముగా 

శేసికొనును అభినయించుట, నృత్యముశేయుట, ఉపన్య 

ఎంచుట అనునవి ముభ్యోచావారణములు ఇట్టి చరా 

శక అభ్యసన రీతులన్నియు ఆరంభమున సరిశీలనము వై 

శెక్కువ ఆధారవడినకే అయినను శాలుక్రనమున అవి 

నిశ్యాఖ్యావ కారణముగా, చాడీఫం[వ్రదాయమున లీనమై 

శనీవముల్లైన పరిశీలన న్నిగవాములతో కొనపాగును 

అందువఠిన అభ్యాసవిషమయమున, వరిశీలనములోను విర్య 

వాణములోను భావనను భావమును ఆర్థముశేసికొనుట 

లోను, నునుష్యుడు జంశువుకంకు అనేక రెట్లు అధికుడు 

అల్బకృత్యములను శేర్చి వాటిని విషయముగా 

టాపొందించుటయం'కే మమమ్యునీ కౌళలము వీళడ 

ఘగుచున్నడి 

ఆభ్యననము జరుగు నిధానము జంతువులు, నూన 

వలు ఆభ్యనించు పరిస్థితులను పరామర్శించిన పిదవే 

అభ్యపన [శో ముమునందలి ముఖ్యాంళములను పరిశీలించుట 

అననరము అభ్యవన క్రమమును ళూర్చి వెలువడిన న చిన్న 

సిద్ధాంత నునుకూడ (ప్రపంచ మునందలి మన స్తత్వ AE 3 

అందరును నర్వసామాన్యముగా ఒప్పుకొని యుండ లేదు 

అయినప్పటికిని, (వ్రతిపొదింపలడీన (వలి సూత్రమునందును 

కొంత సత్యము లేఇపోలేదు (పాళ్లు లింళను అభ్యసన 

డయ విమయమున నూతన మ్మాఠ్రములను కనుగోనుటకు 

లిశేన (ప్రయత్నము చెయుచుశేఉన్నారు అభ్యననమును 

గూర్చి వెలువడిన ఆదిమ నూత్రములలో నొకటి “పన్ని 

హీకత్వమువలర కలుగు శాననంయోగము ' అనగా 

శండుఖభావములు కలిసి అనుభ వింపలిడుటటీ, అవి సంయో 

గము నొందును వ్యతిరేకముగా చెవ్పలడినతో * 

నూతము ఎక్కువ దృఢముగాను వృష్టముగాను ఉండును 

రెండు భానములుమ కఠిన్ అనుభవింవబడినవ్పడుగాని 

ఆభ్యనననన స్తత్వమః 

సంయోగమును చెందవు సంబంధములు నమహార్చుటలో 

సన్నిహితర్యముకూడ ఎక్కున వనుర్థము శారు “రెండు 

భావములను సమ్మేళనము చేయుటకు కేర్చుకొనువాని! 

చాటిలో వకత్వము గోచరింపవలెను నరియెక ప్రాచీన 

నూశ్రము కలదు..అదీ, “సాతత్యము, ఆక్మీ క్తి, అధ్యసనే 

(క్రమమునకు తోడ్పడును అని చెప్పుచున్నది పరిస్థితి 

జనిత క్రియా విషయమున ఇది వత్యమే అందు ఆన త్తి 

జరుగనితో పరమైన సమాధానము ఉండజొలకు అయికే 

ఈ సూత్రముకూడ పూర్వనతము చేయబడినది ఎంచు 

శేశ ననగా వట్టి ఆవ్బత్తినలనను అభ్యననము వలనను 

ఎవరును నంపూర్ణులు శాజాలరు గన్ని అవృడ్తులు జరిగి 

నను సరియగు కృషీ లేనిడో, గొప్ప శాళలముగాన్ని 

పొండిక్యముగాని చేకూరజాలదు. ఒక శార్యములో 

నిమగ్ను డగుటకు వ్యక్తి! సరియగు అభిరుచి ఉండన లెను 

అభిరుచియే. అతడు చేయు వనిమీడ ఎక్కువ (శ్రద్ధను 

శూవుటకు తోడ్చడును ఆట్టికృని ఆభ్యాన [క్రమమునకు 

రోహదము చేయును అభిరుచి |క్రద్ధ ఆను వాటి 

మనము విమర్శించినతో నిక్కముగ, (ప్రతిఫలము, శిత 

అనునవి వాటి అత్యముఠనియు వీటివలన అభిరుచియు, 

(్రధ్థయు జనించుననియు ఇవియే అభ్యసన (శమమునకు 

శోడ్చడుననియు కేటనడగలదు ఇవి అభ్యనవమును నియ 

మించు [పోళ్స్ళావాశారణములలో కొన్నియై యున్నవి 

ముగింపు అభ్యనన నూత్రములతో, కొన్నీ లోన 

ములు (1191464023) ఉన్నను అవి ఆభ్యనన (క్రమమును 

కొంకవరకు ఫిళడీకరించును అన్నిరంగములయందువలె, 

సామాన్యమైన అభ్యసనమునందును, కొన్ని అవవాద 

ములు కలవు కొందరు వ్యక్తులు రమ |వరిక్లశేత గాని, 

నులక(గ్రహణ ₹క్తిశీతగాని ఇతరులళం'కు అతి క్వరితము 

గొను, ఉక్తమముగాను వేర్చుకొనగలరు అస్థే భొందరు 

ఫామాన్యమైన లెలివితేటలుకొడ లేనివారుగానున్నారు 

ఈ విషయమున ఇతర అంశములుగూడ సరిగణింవ దగి 

ఉన్నవి మన న్తక్వ కార్యమును వరిశీఖించునపుడు నంపూర్ణ 

విషయమును రృష్టీలో నుంచుకొని ఇకర శక్త లబ్నింటి 

పోయమున చానిని వరిశీలింద వలెను అథ్యనన [కమ 

వద్ధతిని నంపూర్ణముగా అర్థము చేనుకొనుటకు వ్యక్తి 

యొక్క బ్ఞానళళక్షి ఆలోచన, తెలివి నునోవృట్తి, 



అభ్రకమ 

మున్నగువాటివికూడ పరికీతింసవలెను ఇట్టి బవుళాంళ 

ములతో కూడిన చా కాన రణమునందే అక్యసనకృత్యము 

శొనసొగును అభ్యవన[క్రమ రంగమున (ప్రస్తుతము వరి 

శోధనము. జరుగుచున్నది ఈ రంగమున ఇంకను ఇట్టే 

వరళోధనను ఎంతో ఆవసరము [ప్రతి రంగమునందును 

లత్యసిర్థియు, అఖివృద్ధియు అభ్యనన మన  నృతృమువై నే 

అధారవడి యున్నవి 

డాశ్రీ శ్రీ 
అభ్రళమి = అశ్రళము. (M102) ఆను 'వేరున 

పిలువబడు కొన్ని వైలస్ట ఖనీజములు ఆనాదినుండియు 

మానవులలే విరివిగా ఉవయోగించతడుచు వచ్చినవి ఇవి 

కొన్ని (ప్రత్యేక లతణములు కలిగి యున్నవి మైకా 

(M108) అను వరను ల్యాటిన్ భామయందలి మైశేర్ 
(Mica మిణుకు మిణుకు ననుట) వదమునుండి వచ్చి 

నట్లు శావింవబడుచున్నరి ఈ నంచయమునందలి ముఖ్య 

ఖనీజముల చర్ల వాని రాసాయనిక నిబంధములు 

(Chemical compositions } (కింద ఉదవారింసబడినవి 

1 అశ్రకము - మప్కోవైటు (002202 1109, 
Poteseram mica) H, క Al (ఫం), 

8 మళ్యాకకము ఖయోనైట్ (D1gnssum iron 

mica) H, K(Mg, Fo), (Al, Fe) (510), 
8 (శ్రాకాశ్రళము ప్లోగోవైట్ (magnesium mica} 

H, K Mg, Ab (ఈం, 
4 అఘుజా[కళము లెపీడోలై ట్ (ithiom mics) 

(0HF, KIA $4 0, 
ర్ ఇరాశ్రకము _ వెళాగోనై ట్ (Sodium మణ) 

Fh Na Al, (S10), 

ఆభ్రశమునకు గల పార్నిశామిక |ప్రాముఖ్యమునకు 

చానిక గం కొన్ని అనన్యంతణములే శారణము ఈ 

అతణను లన్నియు ఏ ఇతర (ప్రొళ్ళతిక సచార్థమందు 

గాని, వంన్లేత (yt) పళార్థమందుగాని 

విడ్యుచాపాయనిళ పరిశ్రమలో అక్రకముయొక్క 

ఉపయోగము అనివార్య మగుచున్నది ము 

విద్యుత్చర్మికమలో అభ్రకములేవిలే (వస్తుకము సాధ్యమైన 

పురోభివృద్ధికి అవళాళముండి యుండెడిదిశాదు ఇంత 

ముఖ్య ఖనిజ మగుటవలినచే దీవిని అమెరిశావ్రసీత్వన్ప 
సైనిక సౌళాన్త్రగణము (Army and Navy Muntious 

వెండీ) చారు తమ ఇరువదిమూడు యోధన నై తిక 

($01160) ఖవిజములలో చేర్చిరి é శ 188 సంవత్స 

రమున ఎడినన్ మొదటి మోటారు తయారు చేసి 

నప్పటినుండి 'వేటివరకు విద్యుత్ శాస్త్రీయ పురోభివృద్ధి 

(వ త్యేకంతణ అతితమగు ఈ ఖనిజనంచయను చాల 

దోహద మిచ్చినదని బెవ్పట అకిళయో క్షి కాజాలదు 

భారతదేశ మందును, ఆన్యదేశముల యందును గల 

ఆభ్రకప్పగనులు ఛారతరేశమున మస్కోవైట్ విరివిగా 

లభ్యనుగుచున్నది (దవస్థితినుండి ఘనీభవించిన ఆ'నేకరక 

ముల శిలలలో (గ్రావైట్లు (1201008) ఆఖరున నర్చడిన 
శిలలుగా వరిగణింవబడుచున్న వి ఈ స్థితిలో మిగిలిన 

ర్రవవడార్థములోను, చాయురూవ వడార్థములోను 

అథకనిర్నాణమునకు అననరమగు వీవిధవ దార్థములు 

నిల్వయుండును ఇవి "వెగ్మమై ట్స్ (2900801108) అనబడు 

శలలలో అశ్రక వున్తకములుగా తయారగుచున్నవి 

శెగ్నమైట్స్ విథిన్నమగు శిలలలో చొచ్చుకొని ఆనేళము 

అగు ఆశారములిను గలిగియుండును అ(క్రకము ఇట్టి 

ెగ్మమైట్సొనుండి 'సేళరింపవిడుచున్నది మన డేళమున 
ఉత్ప త్రియగు అ(క్రకము వీహారు, అం(ధ్రఠాష్ట్రము, 

రాజస్థాన్ ఆను శావులనుండి వచ్చుచున్నది ఇందులో 

వీపోరునందలి “కోడర్నా' అను అకక 'శ్మేతమునందు 

“శెంగాల్ “కెంపు” (Bengal ruby) అని పిలునబడు నుప్కో 

వైట్ లభ్యమగుచున్నది మనడేళమున నుక క్తి యగు 

అభ్రకముతో చాలుగింట మూడువంకు లిచ్చటిదే 

కోడర్మా'షేత వి స్రీర్ణము సుమారు 1600 చతురవుముళ్లు 

అం ధ దేశమునందలి పెల్లూరు ప్రొాంతమునుండి వారికా 

(కక (8000 1108) మరు నుళ్టోవై ట్ లభ్యమగును విద్యు 
శ్చరిశ్రమేలో లీవోరునందలి దానికంటె ఆంధ్ర చేశములో 

ఉత్న త్రియగు అక్రకమే అధికముగా వాడుకలోనున్నది 

డీనికి శాఠణము ఇచ్చటి ఆభ్రకపు "కేకలు అధికముగా 

సమతలము క లిగియుండుటయే శాజస్థాన్ నందు కూడ 

“కెంపు” అశ్రకము లభ్యమగును ఇచ్చటి గనులు ఇదురు 

మదురుగా నున్నవి 
అధారతయ జాతీయ భూకాత్విక నమీన్ రైరక్టరుగారీ అనుమకితో 



వ్లసంచమునందు. ఉత్ప త్తియగుచున్న అభ్రకములో 

నూరింట నెనుఐది భారచదేశమునందలి నిధులనుండి 

రిథ్యమగుటదే ఈ విమయమున మన దేళము అ(గ్రస్థానము 

ఆంధ్ర దేశములో 

ఆభ్రకము 

నహించియున్నది 1040 భరి సంవశ్సరముల మధ్య మన 

జేశమందలి అధళము యొక్క ఉత్పత్తి వివరములు 

శేభాపట (గాఫ్) రూపమున నీ (క్రింద నీయబడినవి 

అత్ర కపుఉత్పత్తి 
1940 = 1953 

నాండ్రెట్ వెయిక్షం (చేలలో) 

క 

నం వళ్ళ రోములు 

రష్యా, కెనడా, రొడీషియా, టొంగవీకా, అస్ట్రేలియా, 

రకిణ అఫ్రీకా, అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్రములు మెడ 

గాన్కర్', అర్జంటీవా, (వేశిల్, + నార్కే కొరియా గౌటి 

మాలా మొదలగు చేళములందలి గనులనుండి గూడ 

ఇక్రళను సం గ్రహించబడుచున్నడి 

ఆభ్రకమును కుభ్రనరచుట, ్రినస్థాసనము (84429) 
గనులనుండికీయ బడిన అ భళపు న్రకములలో మంచివానిని 

చేరువరచి ఛాండాగారములలో నిలువళేపెదరు ఇట్టి 

ఛున్తకొముఆను దోళనరిరేకు (82౫) లలోనికి చీల్చి వాని 

చివరలను సమముగానుం ళోనిచేయుదురు' ఈ 

వన్ని కొడనండ్లను, కక్తెరలను నొడుదురు ఈ "రేకులతో 

ఇమిడియున్న ఇత రఖనిజములను బట్టియు, వాటిరంగును 

లిట్టియు వాటినీ వివిధరళములలోనీకి విభజింురు చాటి 

నుండి బథ్యముశాగల కిర్ణచకురప్రాళారప్పు గరిష్ట 

వై శాల్యమును బట్టి వాటిని వేర్వేరు [క్రమములలో 

నుంకురు 

చిన్నచిన్న పువ్రకములుగ అక్యమగు నశ్రకమును 
ఎగుమతి చేయుటకుముందు వాటిని సాధ్యమైనంత నన్నవి 

పొరలుగా 'చేరుచేకురు అశ్రకమును 

చీల్చుటయే నృత్తిగాగల బాలకాలికలు, త్రీు ఈ వని 

యందు అత్యంత సామర్థ్యముకలకొ రై యుండటవలిన 

ఆశ్రకమునుచీబ్చటలో (వనంచనున వీవోరుళాష్ట్రమున 



అఆధ్రకము 

కొళ విశిష్టష్థానము లఖించినడి ఇతరచేళములయందు 

యంత్రవపోయమున సాధింవబిడకేరని ఈ కార్యమును 

వీరు కమవాస్తలొఘవముచే సునాయానముగా శేయ 

గలుగుటచే |ప్రకినశ్సరము పొరలుగా శీల్చుటకు కొంశ 

అభ్రకము మనబేశమునకు నంనబడుచున్నదవిన ఆళ్ళ 

ర్యములేదు 

నునడేశమునందలి అక్లకపు గనులవద్ద మిగిలిపోవు 

అభ్రళవు ముక్కలు (Screp M68) విరివిగా పొరచేయ 

వడుచున్నలి అశ్రక్ర చూర్ణమును శయారుచేయుటలో 

ఇతర చేళనులం దిట్టి అభ్రళము ఉపయోగింపవడు 

చున్నమ నునదేళమున నింళను ఈ విగయమువై దృష్టి 

మరల లేదు 

పారిశ్రామిక దృష్ట్యా అ్రక లక్షణములు అ|భ్రకోపు 

శేకులకుగల ఉవయోగములు చాటి నృటిశా శారము 

(001420) పి, చాటి నిర్మాణము (510%) వై చాల 

వరకు అధారపడియుండును సృటిక ములకు ఉండవలసిన 

ముఖ్య లనణములు వగుళ్ళు లేకుండుట, వాటి శఠము 

దృఢముగాను, విశాలముగాను ఉండుట ఇతర ఖనిజ 

పచార్థములయొక్కగాని, జీవనం బింఢ (058100) వచా 

ర్థములయుక్కగాని రంగు చాటియందు. లేకుండుట, 

అంగుళములో 17 మందముగల పొరలుగా సులువుగా 

వేపపరచుటకు అనువుగా నుండుట ముఖ్యమైనవిగా పరి 

గణింన ఐడుచున్నవి (వపంచములో (వస్తుతము విద్యు 

శృరి[క్రమతో ఉపయోగింవవిడు జభ్రకవు రేకులలో అధిక 

భాగము జకటిమండీ మూడు చతురవు టంగుళము౭ 

వైశాల్యముగల చిన్నచిన్న పు ర్షకములనుండి లభ్యమగు 

చున్నది 

సన్నటి పొరలలో భ్యక్రళము శే అంగుళము వ్యానము 

గల కడ్డీ (౯0) చుట్టును శుట్టినను నమాత్రము కునగకుండ 

వంచుటకు వీలు (fli) గా నుండును సాధారణ 

సరిష్థితులలో అశ్రళము కరుగదు జత్యధికోన్టము ఫోకి 

నను ఇది వవిధమైన 'ఫౌతీళ ములును, శాసాయనికములును 

నగు మార్చులను చెంగడు అంతియేళాక ఆకస్మిక విద్యు 

దుస్త్ర శేదములవలనగూడ చాని లతణములలో ఎట్టి 

మార్చునుళలుగదు ఆందుశే ఇది నొక అద్భుతమగు ఉనని 

నంచావాన (Heat Insulating) పచార్థనుని శేలుచున్నది 

ఇజేవిధముగా ఆక్రకము విద్యుత్చరి శ్రమలో విగంచా 

హన (18112118 పచార్థముగా ఉపయోగవడుచున్నది 

ఆశ్రకమునందు (ప్రవేశింవగల విడ్యుత్రచానాము ఆశి 

మాత్మమైనది అందుచే ఆవవసరమగు శావులందు ఆ 

మాత్రమే (వనావామార్గ ముండుటకును శేషించిన కావు 

లందు [వవాహామును నిరోధించుటకును ఇది ఉపయోగ 

పడుచున్నది స్థితి భేదము చెందకుండ అథళము అత్యధిక 

శ క్రనుంకమగు విద్య్యుత్స వావామునకు 'తాళగలదు 

పారద్యుతిక 'జేత్రము (dielectric field) నందు తణిళ 

ముగా స్టెతిక విద్యుచ్చక్తి (Electrostatic energy) ని 

వట్టియుంచ్ అత్యల్ప నష్టముతో తిరిగి చానిని విడువ 
గలిగి యుండుటచే ఇది విరివిగా రేడియో కం జెన్సరుల 

{Radio Condensers) లో చాడబడుచున్న ది 

ఈ ఇనిజమునకుగల ఇతర లతణములలో నీటి వన్ని 

ఢిలో స్థీరత్వము ($20110) వన్నని పొరలలో డీనికగల 

పారదర్శకత (1608080000), నంపీడన నిరోధకళ కీ 

(mcompresibility) కూడ ముఖ్యమైనవి అనువాదము 

(1001066) యను స్వథానమును గలిగియుండుటే నిరి 

శేడియో పరిశ్రమలో ముఖ్యముగా వాడవిడుచున్నది 

అభ్రకముయొక్క. ఉవయోగనుణ వైన వివరించి 
నట్లు విడ్యుత్సరికరముల నిర్మాణము అశ్రళపు శేకుల్వా 

ఆధారపడియున్నది ఇట్టివాటిలో వ్యత్యయ ఖండములు 

(commutator segments), *.... ఆక రను బిళ్ళలు 

(V—nings), ఆర్ముచూర్లు (armatures), విమొనవహి(క 

న్ఫులింగనిగము లు (alr plane motor spark plugs), 

శేడియో వాళములు (2610 1806), పరవ ర్తకములు 

(transformers), శేశియోకం జెన్సర్లు (radio oondensere) 

దూర శ్ర్షనణంంత్రములు గలవు ఇవిగాక విద్యుత్ నీవో 

యమున వనిజేయు ఇస్తీ'వెష్టెలు, రొన్టైళనుకాల్చు పని 
ముట్లు (0౬858), నీటిని కాచు సాధనములు (1204 

beater) మొదలగు గృహోవకరణములుకూడ గలను 

వరిశావనీ వాళాయనముల (8096 11060౯0) కును, 

లాంకరుచిమ్నీ గాను, కొలుముల (furnace) చృష్టి రం 

ములు మూయుటకును, వగులని సులోచనములకును, 

వియోన్ (N60n) డీపములలోను, వలయకములు (౪౭81 

అ) గాను కూడ అ(శ్రకము ఉహయోగింనబడుచున్న ది 



+ చూర్తము చేయబడిన అభ్రకము గాడ అనేక రీతుల 

పారిశ్రామికముగా ఉపయోగపడుతున్నది ఈ చూర్ణ యి 

అశ్రకమునుండి ద్రశ్యేక సొధనములతో తయారుచేయ 

బడుచున్నది తడి పద్ధతి (1/51 0106529) పొడిపద్ధతి (0 

process) అనబడు పద్ధతులలో ఇదీ తయారగుచున్నడి 

గోడలకు ఉపయోగించు శాగితములలోను రంగుల 

(08108) లోను, గుడా రములు కురియకుండ చేయుటకును, 

రబ్బరు వరి/మలోన్సు గట్టి రబ్బరులోను, కొల్నిరళ ముల 

రబ్బరువన్తుపులలోను, జడపూరకము (10551 filler) గాను, 

రబ్బరుమైరులను పోత (1014106) పోయుటయందును 

గంధ దృంవాణము (valcanming) నందును, కందెన 

(1000620 న్కు నరులకు లోనున్న నాళములతోడి 

శావీడి తొలిగించుటకును, మైరులు లోపలనున్న నాళ 

ములలో అశుకుకొనకుండ చేయుటకును కడివద్ధతివై 

శయోరగు చూర్ణము వాడబడుచున్నడి కొన్ని ప్లాన్స్ 

(plastic) వచార్థముల శయారునందు కూడ ఇడి వాడ 

విడుచున్నది పొడివద్ధతివై తయారుచేయబడిన చూర్ణము 

గృవాములలోనలి కవ్పట కునయోగించు శాగికమును 

శయారు జేయుటకు ఉవయోగనడుచున్నది ఇది యింకను 

గొట్టములలోను, శాగుల (00043) లోను, పరిమ్యేనము 

(28509) నకును, ళోపొమును కరగి అతుకు పరిశరముల 

(weldng 068) వూతగన్వు చాళిశాశాచము (pipeline 

enamel) నకును అభిళావనము (21n8811ng) నందును, 

వృన్ర్రవరిశ్రమయందును, నూవె వొవులము తొలుచుట 

(orl well drilling) తోను, కాంక్రీటు మొదలగు పడార్థ 

ములచే తయారుచేయదిడు 'వెంకుల అలంకరణము 

సందును [గ్రామఫోను రిశార్డులయందును, (యేలుడు 

వచార్థముల (explosive) ఉత్స క్రియందును, మార్జన 

(cleanelng) వంయోగములయందు ఆధారము (0889) 

గాను, శిలాముదణ {lithographwg) మందును కూడ 

ఉవయోగింవబడు చున్నది [్రన్మన్ వండుగయందలి 

వృజాలంకారములకును చలనచిత్ర నిర్మాతలే కృ తిను 

హిమముగాను ఇది చాడబిడుచున్నరి విద్యుక్సరి శ్రమలో 
నాడబడు మైశాలెక్స్ (Meal) అను విద్యుక్సంచాహా 

నిరోధ వార్థ నిర్శాణమునందు ఇదిముఖ్య 

పచార్థమై యున్నడి మనజేశమున ఆయుళ్వేద ఖొషధ 

అధ్రకమ 

ములందు కూడ చూర్షరూపమున ఆశ్రకము వాడవు 

చున్నది 

కృతకాభ్రక్రము (మైకానైట్) అ్రకపు రేకులు లఖ్య 

మగుటలో గల యిబ్బందులనలనను డాని యధిక 

మూల్యమువలనను ఇతర కేశములు కృతశా[భ్లకమును 

తయారుచేయుటలో ఉత్సుకతను (పదర్శించినవి కళ్ళలిత 

ముగా గత శళాక్టాంతమున మొదటిసారిగా *మైళా 

నైట్ * గిర్మింపజడుట జరిగెను సన్నవిపొరలుగా నున్న 

అభకమును జాగ్రతృగా నమర్చి సరియగు జిగురు 

(24bణ[) పచార్థమును ఉపయోగించి ఆనసరమిగు 

దళనరితోను, వరిమాణములిలోను డీవిని తయారుబేయు 

చున్నారు. అమెరిళా సంయుక్త కాష్ట్రములయందలి 

అ్మభకపరి శ్రమ అభ్రకపు ముక్కలను వినియోగించి 

"మెకావైట్ ' వర్ణించుట చాలవరకు ఆభారివడి 

యున్నది సురీర్ధ పరిశోధనల ఫలితముగా ఈ సరిశ్రను 

యందు ఈ దేశము అ్యగ్రస్థానము వహించు నవశాళనము 

పొందగలిగినది 

అక్రళపు స్థాసీయుములు (Substitute far Min) 

పాధారణ పరిస్థితులలోను అంతకంచె ముఖ్యముగా 

యము లందును కనుతమ యవనరములకు 

వరినడు అభ్రకముతో ఇతర బేళములనుండి. డిగునులి 

శెనికొనుటలో గల ఇల్బందులినుబట్ట కొన్ని దేశములు 

అభ్రళస్థానమున కినయోగించుటకు వీంగు వచార్థము“ 
లవై కను దృష్టిని నురల్ఫినవి ఇట్టి సచార్థముళితో 

కొన్ని ఖనిజములు, మరికొన్ని కృషశిను సచార్థములు 

కలవు ఖనిజముంలో వెర్టిక్యుతై ల్ (1/00) 

మొదలగునవి కొన్ని (ప్రశ్యకోపయోగములు కలిగి 

యున్నను అక్రకస్థానమును వాక్రమించు ఖనిజ 

మింకొకటి లేదు అభ్రకమునుండియేశయార గుళున్న 

* మెళాలెక్స్' వంగతి ఇదివరకే పేర్కొనబడినది అక 

స్థానమున వాడనిడు కృతిమ వచార్భములు చాకనరకు 

శాగికమునందు కృతిమనజ్ఞరసముల {Artificial resins) 

పూతజే శయారగుచున్నవి ఇెర్చినాక్స్ (Pertnax), ళ్ 

లైట్ (Bakelite), చేళ్ళోర్ (Paxoln), ఫార్మరైట్ 

(Formalite), ఆల్సిఫిల్ళ్ (Alu fm) మొదఠిగు వచా 

ర్థము లీ తరగతి! చెందినవే ఇలి అన్నియు కోన్ని కొన్ని 



అమరానతి 

(వ్రక్యేకావనరముల కువయోగవడునవేళాని ఆశ్రకము 

వలె వివిధావపరముల కువయోగించు వదాడ్థ మేడియును 

లేదు ఆక్లకమును డానియందకి వివిధ శాసాయవిక 

భాగములనుండి కృ క్రమముగా తయారుచేయు ప్రయత్న 

ములుకూడ జరుగుచున్నవి 'వెద్దయెత్తున ఈ (ప్రయ 

శ్నము లింళను భలించినట్లు కన్పించదు 

నునదేశముస అభ్రకనరిశ్రమను ఎదుర్జొను సమవ్యలు 

మన చేళములో అక సర్మిశ్రమను ఎరుర్కొనుచున్న 

సమన్యలు అశిక్లిష్ట్ర మైనవి ఈ పరిస్థితికి ముఖ్య కారణము 

ఆశ్లకముము ఉక శ్రెచేయుటలో ఆగ్రస్థానము వహించిన 

ఈ చేశనులో ఉత్పత్తిని వినియోగించు నవళాళము 

లేళపోవుటచే ఉత్చ క్తిదారులు ఇకర దేళములండలి 

ఆవనరములనుబట్టేయు, అచటి కొనుగోలుచారుల దయా 

ధర్మములను అనునరించియు ఈ అమూల్య ఖనిజమును 

ఇతర చేళములికు ఎగునుతిచేయుట తప్పనిసరి అగుట యే 

అని చెప్సనచ్చును ఉత్స త్తి అంతయు అ'నేశములగు చిన్న 

చిన్న గనులనుండి వచ్చుచుండుటనే, ఉత్సాదన విషయమై 

యెట్టవణాశళ తయారు శేయజడలేదు ఇట్టి ఉళ్చళ్తి 

చారుంమధ్య చేర్చడు పోటీలు ఈ పరిశ్రమ కింకను 

చిక్కులు కల్లించుచున్నలి ఇతరచేములండు అకక 

యములను ఉత్ప త్తిచేయు నరిశోధనలుకూడ నిర్విరామ 
ముగా పొగుళున్నవి ఇట్టి క్లీష్టశరిస్థితులను ఎదుర్కొను 

* ఏటి ఉళ్నశ్లిదారులు సహాశారపద్ధతురివో తము న్యవసో 

రముళను నిర్వ ర్తించుకొనుటకు శాళవారోణము చేయక 

శావలయును ఉత్పత్తిని అధికముచేయుటతో 

పొటు ఖవనరీకులు, వివశీరీతులు (వ్రమాణీళరించుట 

అశ్యానళ్యకము దేశీయముగా అభ్రకము నుపషయో 

గించు వరిశ్రమలను "వెంపొందించుట, “మెళానై ట్” 

పరిశ్రమను (ప్రోత్సహించుటనలన ఇట్టే ముఖ్య ఖనిజమును 

ఉత్స క్రి చేయుటలోను, ఉపయోగించుటలోను మన దేశము 

ఇళరడేశములమై. అభ+రవడక స్యయంనమృద్ధమగుటపి 
అనశాశము కలుగగీలదు 

శెజి 7 ఎన్ 

అమరావతీ . అనుళానతీ మేరువర్వతమువై గల 
ఇందుని కాజభాని దీనికి న్వర్గలోళనుని "పీరు ఇందు 
నుందరనుగు నందనతననషను, అద్భుతనుగు నింద్రనశయు 

గలవు ఇం దప్ఫరనలు, దేవతలు, యజ్ఞయాగాదు లాచ 

రించిన మానవులు నినసింకురు 

భూలోళనుందు అనురానతి యను ేరుకల పురములు 

అచేకములుకలవు ఒకప్పుడు నగరవోరమను ఉపనామము 

గల అమళావతీవురము ఆఫ్ గన్ దేళమునం దుండెను ఆది 

ఇప్పుడు అఫ్గన్ స్థానములోని జలాలాజాదునకు పళ్చిమ 

మున 'నగశాక్' అనలడు చిన్న సల్లెటూరును చుట్టియున్న 

పాడుదిబ్బలుగ మారియున్నది నుధ్యరాష్ట్రిమునందు 

వూర్వన్ప విదర్శ (వర్చాడు)కు ముఖ్యపట్టణ మై వరలిన 

“ఉమశానతి” యను నురియొక పట్టణము నేటికిని “అమ 

శావతి' యలియే వ్యనవారింపవిడుచున్న ది 

గుంటూరు జీల్లా న శ్తనవల్లి కాలూశాలో కృష్ణానది 

వొడ్డున ఉత్తర అజుంళము 16° 84! 45" వైనను, తూర్పు 

శేభాంళము 60° 24' 21" వెనను ఉన్న అమరావకీ వట్ట 

అము మరియొకటి ఇది ఇప్పు డొక చిన్న వళ్లెటూరుగా 

మారినది దీని కొకవ్పుడు నొగళాజు దేశ మమ 'పేరుండెను 

“అ స్త్రీ ఛాన్యకటకవురమ్ నురవురాత్సరమ్ "అను 

(ప్రాచీనశాననవా క్యమునుబట్టి ఈ గ్రామమునళు పూర్వము 

ఛావ్యకటళమను 'చేరుండినట్లు కెలియును ఆంధ దేళము 

నందుగల వంచారాననులలో నోళటి యగు అమశేళ్య 

శాలయము నందళి అమరేశ్వరుని బట్టియే ఈ నగరము 

నకు అమరావతీ యను చేరు తర్చడినది ఇందలి శిత 

లింగము ఒకప్పుడు కైన కౌద్ధ విగ్రహములలో నొకమై 

యుండెననియు తరువాత [క్రావ్మాణులు చానిని శివలింగ 

ముగమార్చిరనియు కొందరు చరిత్ర శారుల అభి ప్రాయనమై 

యున్నడి ఇక్కడ బుర్ధువిపూజయు, అమ శేళ్వరుడను"పేర 

శివుని పూజయు, జరుగుచుండెను | శ 10వ శారి 

వరకు ఛాన్యకటకనును పేరే దీనికి వ్యనహోరనమునం 

దుంణను గౌతమీవ్పుక శాతకర్ణి (క్రీ శ 18 (పొంత 

మున ఛాన్యకటళ వీంవోననము నధిష్థించెను ఆనాటి 

నుండియే డీనికి ప్రసీద్ధికలిగాను (క్రి ౪ 7 న కళాట్టిలో 

వచ్చిన చీనా యాత్రికుడు యువాన్ చాంగ్ ఛాన్యకటళ 

వైభవమును (వళంసించియున్నాడు ఈ ఛాన్యకటకనును 

చీరు కాలక్రమమున ధరణికోటగ మారినది ధరణికోట 

అను నేరు (క్రి శ 1409 నాటి శావనమున కనబడు 

చున్నది ఇప్పుడు న్యవవోరముకందున్న ధరణికోట, 



అవరావఠి యను “పేరులు పూర్వము ఒక్క నగరమున శే 

వర్తించియున్నను, వేడు ఆ నగరమున్న పళ్చిమభాగము 
నకు ధరణికోట యనియు, స్తూవమున్న భాగమునకు 
అమరావతి యనియు “పేరులు స్థిమై ఆ పూర్వపు పట్ట 

ణము. ఇన్పుడు రెండు వేరువేరు (గ్రానుములుగా 

విడిపోయినది 

చీండువేల పండ్లకు పూర్వము నీర్మింనబడిన 'ఖౌద్ధస్తూప 

శాజమును బట్టీ ఈ పురమునకు లోకవిఖ్యాకి కలిగినది 

ఛారతీయ ఇొద్ధకళాచర్శికమున అమరానతి చరిత్రము 

ఒక గొవ్చ (ప్రకరణముగ నున్నది బౌద్ధయుగమునొటి 
ఆంధ శిల్పులు భ క్రితత్పరుశై జుద్ధళగచానువి దివ్య 

స్మృతికి కానుక పెట్టిన శిల్బనీరాజనము అమరానతీ 

స్తూపము సంపడాయమునుఇట్టి “స్తూప శస్దిము బౌద్ధ 

విశ్మాణమునశే వర్తించును లౌద్ధ వాళ్టయమువందును 

అమళావకతి శాసనములందును 'న్తూపి వదము కవినించదు 
చానికిబదులుగ 'రైత్య' మను పదమే వ్యవవోరమునం 

దుంజెను చిళాళజ్టకవమే ఈ చైత్యము బౌద్ధకశాస్తూవ 

ముల ఉత్పత్తులను గూర్చి "మవోపరివిక్బానీను త్రము * 
నందు (వధానములగు శెండువివమయయయులుగోచరించును 

బుద్ధులి యొక్కయు, [వశ్యేక బుడ్గుల యొక్కయు, 

అర్యశుల యొక్కయు, చక్రవర్తుల యొక్కయు భాకు 

వులు చై_శ్యనిర్మాణమున భద్రపరచి పూశీంపనలయును 

బుద్ధుని నిర్వాణమునకు సీదన ఆతడు పుట్టిన స్థలమును 
వంబోధినొందిన స్థలమును మొట్టమొదట ధర్మమును 

బోధించివస్థల మును, నిశ్వాణమొందిన స్థలమును కౌద్భులు 

దర్శింవవలయును అనునవి ఆ కెండువిషయములు వీటిని 

బుద్ధుడే అనందునితో ఛెస్పెనట బుద్ధుని ఆరేశానుపార 

ముగ ఆకడు నీర్వాణమొందిన వెంటనే ఆ మవానీయుని 

ఛాతువులను ఎనిమిదిభాగములుగ చేసి ఒకొక్క 
ఛాతువువై ఒక్కొళ్కటిశొప్పువ ఎనిమిది డై త్యములును 
శిష్యులు నిర్మించిరి వీటికి శారీరక చై త్యములని పేరు 

ఛాతుగల్ళవదము యొక్క ్రష్టరూవములే చాగొబ్బ, 

దోగ్భ, దబ్బిగ అనునవి వీటినుండియే దిబ్బ అను సరము 

వచ్చియుండును అశోకుడు తన శాజ్యమునందలి |ప్రజల 

యొక్క కౌద్ధధర్మ తృష్టమ తీర్చుటకై చై త్యములను 
(శీవ్వించి అందలి ఛాళువులను ఎమబడినాలుగు వేల కకల 

ఆమురానశ్రి 

ములుగా చేసి శన శాజ్యమునందలి వేరువేరు భాగము 

లందు వేర్వేరు స్తూవములను వెలయించెను నుత ప్రచార 

మునశై, 'మహివమండలమునకు అకోకునిచేర సంవ వడిన్ 

సుహాజేన శీతునను నాతడు అమరావతియందు బుద్ధుని 

ఛాలువును, వై త్యగర్భితము కావించి వైళ్యవాదమును 

ష్థాపించినట్లు శాఎనములనలన తెలియుచున్నది సమ్యళ్నం 
శారీరక ధాతువును ఇచ్చట స్థావీంచుటశేరే 

శేక్వేరు సం(వదాయములకు చెందిన కొద్ధులు ఇచట 

స్థావరము లేర్చ రచుకొనుట తటస్థించినది యూవాన్ 

ఇాంగ్। (వొపీన (తాశలనుబట్టియ అమళానతి శిల్పమును 

శట్టియు, ధావ్యకటకము మనో జౌద్ధకేశ్రమై యుండు 

టనుబట్టియ నున్యయానన శానలం బకుంపనలెనే “హీన 

యాన” సతముచారికి కూడ అనురానకి వాసస్థానముగ 

నుండినట్లు గోచరించును 

న్తూవము చిశానంబంధియైనను 'ఛాతుగర్భ నంకంధి 

మైనను దాని అళ్ళలినిహర్చి భిన్నాఖిపాయమనులు 

గలవు కొందరు చాని యాశారము సగ ముదయించిన 

నూర్యవింంముయొక్క ఆశారమును పోలియన్న 

దనియు, మరికొందరు బీవితము బుద్భుడ సద్భృళనును 

శాత్త్విశాకయమును లోకమునకు వెల్లిడించుటకో 

యన్నట్లు న్తూవము బుద్చురాళారముళో నిర్మించలిడి 
యున్నదని అందురు అనగా శరీరము బుద్భుదమువంటిడి 

అను భానము బుద్చుచాళ్ళతి గల నూన రూపమున 

వ్రళటిత మైనది వలమాత్మ స్తూపొంతర్గతనుగు భాకు 

థావమున వ్య క్రీకరింనబడెను ఈ స్తూపము వై ఒకటి 

శాని, మూడుకాని, ఛత్రము లుంచుట వాడుక... 

(1) 'జేవతలకు (8) నునుష్యులకు (8) నిర్వాణము అవగా 

లుద్ధమోతమునప ఈ ఛ| క్ర క్రయమే కౌద్ధుల నిర్వాణ, 

ఫరినిర్వాణ, మవోవరి నిర్వాణములనుకూడ నూచించును 

అండోసరిన్థిక మైన వారిక (08781100) విభాగములు 

విశ్వ భాగములను సూచించును ఈ విధమున స్తూవ 

మందలి వేరువేరు భాగముబ వేశ్వేరు నిమయములకు 

ఫం శేతములై నవి స్తూవమంతయు గలనీ మేరుసర్వతము 

నకు శిన్నాముగా నైనది శభ ఇకరో స్థలముల 

యందుకం'టె అమళావతియందు న్తూవళితణము వరవూ 

ర్లత శెందిన దందురు క్రీస్తు శకము మూడన ళళాన్ది! 



అమరానకి 

పూర్వమే యమశావతి గోప్ప విచ్యాస్థానముగము కౌద్ధ 

మళ (వళాన వీఠముగను విఖ్యాతి ఇెండియం డెను 

ఈ యమరావకీ స్తూప మెప్పుడు నిట్టశమైడో స్పష్ట 

ముగా కెలినికొనుట కాధారములు లేవు మ్తావపు 

శాలమీర మౌర్య లిపిలో 

శాసనము లుండుటవలన 

తౌర్యవంళమునారి సరి 

సౌఠినలోమా(త్ర మిది 

నీరింవ కడియుండుననుట 

నీన్సంశయము స్తూసము 

వందలి అపరిణతములైన 

ప్రాచీన రీతులను, సరిణత 

ములుగా గానవ చ్చు 

ఆర్యానీన రీతులను వేరు 
పరచి చూచిన యెడల 

ప్రాథమిక స్తావము 

(పూ 100నంః (ప్రాంత 

మున వేలునడిగ కళను 

వట్టును మొ్సము | 

విర్గాణయంతయు నాలుగు 

దళలలో జరిగినడనియు, ప్రశనుదశ క్రీపూ 200 నం 

వాటిది కాగా చకుర్ధదశ శ్రీశ 83 శళిల్టివాటి దనియు 
ఇెవ్చవచ్చును 

జౌద్ధకశ  ఇరంకదళతో శిల్చమున బుద్ధుని చిత్రించే 

వలసినచ్చినవ్పుడు థౌతిళ నూనవిభేయనులై గ నాను 

భూవములను విడిచి ఆ మునివృంగవుడు నిళ్వాణము 

శొం'రెనని శెలువుటకు గుర్తుగ నచ్చటి స్థలమును శూన్య 

ముగ నుంచువారు చిశాకానమే మిద్ధ భావ్రమునకు 

ఛీన్నాముగ నుంజెను కాలము గడచినకొంది మొదట 

hb శ్థలమున శాక్యముని ్రీపొదములును, పిదఫ రూప 

మును చిత్రితముశై నవి కౌద్ధ కళంరుందు ఖుద్ధుని మరో 

పరినిర్వాణమునకు స్తూవమును, జనన మునకు పద్మమును, 

మహోబోధి సరను సథ్య [వబోధనమువకు బోగి వృత 

మును మృగచానమునందలి బుద్ధుని మొరటి ధర్శలోధన 

మునకు ధర్మ్శచ్మకమును సంశేతములుగ చి శ్రిశథము 
జైని 

న్తూపాధిస్టానము రమారమి 188 అడుగుల వ్యానము 

కలది అండము (0026) ఎత్తు 90 అడుగులకంకె ఎన్టవ 

ము క్లుగ మట్టి పోయుచు, డిమ్మెన కొట్టుచు, ేల్చిన 

న్తూపాళ్ళతిని చివరకు పాలరాశకితో చ్మితశోథిశము 

గావించినారు అండము 

చిగువభాగమునకు వేదిక 

యని వేరు ఈ వేధిక 

చుట్టుకొలత 21 అడు 

గులు దీని లోనలివైవు 

భాగము నిర్గాణమయునండు 

వడిపోపుటచేక నిది వెలు 

ఫలివై పుమూ[కమే చితిత 

మైనది ఈ వేదిక వైళాగ 

మును కోస్పియుండు శలొ 

ఫలశములలో "వెక్కింటి 

పయి చైత్య చిత్రములు 

శచెక్కజడియున్న వి దగో 

జాలు, బాగములు భేక్కిన 

వలకకు కుడి ఎడమవైపు 
లందు. విడిగాల మీర 

చెక్కిన న్హంభము లున్నవి ఈ విడి స్థంభముల మీద బోడి 

వృతము, ధర్మచక (వన ర్తనము, సూర్మసలోభనము 

మొదలైన చిత్రము లున్నవి ఈ వేదిక చై త్య కిలాఫలక 

ములకు మీడ నంచు కట్టినట్లు చకా ళంళ్ళక మైన మొక 

పట్టిక యుండును ఇది చేరువేరు రొతిసలకలనుగూర్చి 

శాలి యొశే రాతిఫలకమువైగాని తీర్చుట చూడ 

నగును వాలుగు దిళ్కులయందును ఈ వేదిక (్రలిచ్వార 

మునకు నరుగు వీర్చజడినది ఈ (ప్రతి యరుగువై భై దేని 

వ్రంళముల చొప్పున నాలుగు దిక్కులందును ఆయ॥ 

_వ్రంళములు (పూజనీయ _శ్రంథములు) ఇరువది గలవు 

ఉక్తర హిందూస్థానమునందలి వ న్తూపమందును లేని 

యో ఆయకీ స్తంభ |ప్రతిష్థావనము ఆంధ దేశ స్తాన విశిష్ట 

ఇతణమునకు శాశ్కాణము 

ఈ వేదిక చుట్టును | క్రీనీథియనుచేర ద్రదశింపీకి 

యుండెడిది ఈ వీథి నానరించి నిలువ రాతికంబిను.లతో 

నిర్మించిన కట్టువవంటి శిలా పాశారము కలదు ఆచార్య 

eu 



త RECONSTRUCTION OFTHE 
AMARAVATI STUPA 

అమరావతీ స్తూనము = ఆకృతి చిత్రము 





నాగ్యార్జునునిచేత నిర్మితమైన దని పరికీ ర్రితమైన (పాశార 

శేఖ యిడియే ఈ స్తూష్మపాశారమునకు రెండువై పుల 

మనోవారములగు శిల్పచిక్రములు గలవు శాసనములండీ 

నిలువుశాక్సిస్తంథములు ఈర్ధ్వవటలములనియు, అడ్డు 

కమ్ములు నూచులనియు, "పేర్కొనబడినవి ఈ (ప్రాశార 

మంతయు 9 అడుగుల ఎత్తుగల నిలువళాతి స్తంభముల 

తోను, రెండు స్తంభములకు నడుమ కుసులుగా చొనివీన 

ఆడ్డుకమ్ములకోను, నిర్శింనజడినది (పాళారమునకు 

వెలుపలవై పునగల కొమ్ములు ఆచారసిద్ధ మైనరీతిని చెక్కే 

బడీనవి (వతి నృంథము మధ్యళాగమునందు చాదమయ 

(ప్రాశారమున గానవచ్చు మేటుతలలనలె వృత్తములు 

తీర్చబడినని ఈ వృత్తములందు పద్మములు చెక్కినారు 

ఈ వృత్తముల నడిమిభాగములు మూడేనీ నిలువు వట్టిక 

లుగ విభాగింపవిడి రళరకముల నునున్య, జంకు, వున్న 

చిత్రములతో నొవ్పుచుండును [పొళారశేఖయందలి 

4లా న్పంభోవరితలమున దూ లము లతో నుదురువళె 
శేర్చడిన భాగమునకు ఉష్టీషమని చేరు మాచీన్తంభోష్టీష 

ములు అత నువోవారములై దివ్య చిత్రసంపదతో నం 
శారినవి వెలుపలివై పున తరంగాక్ళతిగల పొడుగైన 

వువ్పరండమును ఎడవెడ నునుష్యులు మోయుచున్నట్లు 

చిశ్రితమైనది లోవలివైపున జాతక కళలను బౌర్ధ 

నంవ్రచాయ చరితములను చెక్కినారు 

అండ్నాగభాగమున చతురముగనో, చతుర్మనముగవో 

లిక నలె నుండు నిర్మాణమునకు వార్మిక యని "వేరు 

ఈ వార్మిక షొర్ళ్య్వములు పాంచీ మొదలగు న్తూవము 

లింధువలె చారుమయ (ప్రాకార శోథిశములై యున్నట్లు 

చ్నికితము అయినవి కొంద రీ వార్మిళయండే బుద్ధ ఛాకు 

వులు విడి వ్తము అయి యుంజనని శెవ్పుదురు స్తూప 

మంకటిలో విదియే ననిత్రమైన యుచ్చష్థానము 
ఈ విధముగ (పొచీన శిల్పి కళాఖిజ్ఞతళు అవూర్వోచా 

హరణముగ పొలుపారిన అనుఠావతీ స్తూపరాజము శాల 

విపర్యయమున శ శాబ్దులు గడిచిపోన శిథిలమై భూగర్శన్థ 

మయినది అఆయాశాలములండు ధి కారులగు 

U వాసిగెడ్డి వేంకటా! వాయడుగారి భవనమునకు 

మంచిళాకి నిచ్చునదిగా మండి క్రీశ 18వ శాలి 

మున సొందర్యకళాభిజలగు, “నూయల్' 'లూలర్' 

అమరానఠీ 

మున్నగు పాశ్చాత్యుల మూలమున తన ఆ గ్లీత్వమును 

బయలుపరచుకొనినది కొన్ని శళాబ్టులకు పూర్వము 

దీపనవా పాలంకృతమై, వి ద్యాశాళమై, |ప్రార్థనామండి 

రమై లోకవిఖ్యాతిని వంళరించుకొన్న దీ యమళావలి 

'ముతావఫానదళళో ఛానురాను తన మపహారిభూరి 

యెల్ల అంకరించిపోగా డీపాలదిన్నెగ మారినది 

చలువరాతిమీద చికితమైన యీ శిల్చసంసదను జాగ 

భూకతతో పరిశీలించిన కో ఇౌద్ధయగమునాటి యాంధ్ర 

శిల్పకళా. [ప్రనీణుల చేతిలో ఈ శలునరాయి కాకిన్య 

మును వీడి వారి ఇావవానుగుణముగ మైనపు ముడ్డవశె 

మారినదని తోపళమానదు జౌద్ధ అంధ్రశిల్చి కాను 

మఠిచుటకు [వ్రఖ్యేక కళానస్తు వున్నంతశా౭ము తన 

పొంకడారివే |త్రొక్కెను కాని, [గ్రీకుకళా ప్రభావము 

నకుమ్మాత మాతడు వళ్యుడుశాకేదని విమర్శకుల యఖ 

ప్రాయము గ్రీకుల ఉళ్తను శిల్పి రచనలను, అనేకము 

రను ఆతడు చూచి యుండవచ్చును శాని ఆశడు నాలి 
ననువరించి యుండలేదు అనుశావశీ శిల్ప చక్రమునందు 

గావవచ్చు శుర్ధవి గ్రహా కిల్బమువకేగాక మరియే యితర 

మానవ విగ్రహా రశనమునందుకూడ (గ్రీకు విగ్రహ శిల్ప 
ణమగు “స్నాయువిన్ఫుటత్వమును" గాంశ 

కేము ఇది యొక్కటియే, అమశావకీ మానవవి[గ్రవా 

శిల్పము చేశీయమేశాని (గ్రీకు కళానునరణము కాదలి 

ఇెవ్చుటకు కాలును స్త్రీ, (వతిమాగచనమునం దనుచానశీ 

శిల్చమున (ల్రిళంగములను చూవ్పట వాడుక (గ్రీకుఠ | 

వద్ధకి కేవల విదేశీయము శాని కొన్ని గిన్నెలు, 

దుస్తులు, జంతువులు మొదలయిననాని రశనయందు 

కొన్ని [గ్రీకు కల్ప సామాన్యలతణములు గోచరించును 

కో ఊశవనుల జంటలిలో స్రీసుపషులు వస్త్రములు 

ధరించుట (గ్రీకవర్ధతి శానీ దేశీయ కళావర్ధతియందు 

లు కొంచే మించుమించుగ విగతవస్తులుగవే 

శనఐడుదురు ళొన్నిళొన్నిసందర్భముంందు కృంగార 

రూవమయిన ఆబ్భ్బాదనముండిన నుండవళ్ళును కౌద్ధ 

శిల్చ వనికములైన మిద్ధకివితగాథలనుకాని, జాతకకభ 

అినుగాని శెక్కినప్పుడు నగ్నతచూవీ యుండలేదు 

అలితకళలలో నొకటిరైమైన వంగీతమునప గూడ 

అమరావతి శిళ్చృమున (ప్రాధావ్యమియ్యబడినది. శిల్ళి॥ 
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అమృక షేగ్గిల్ 

చితరచనమున జెట్టి పానీజ్యము క౭దో అ్లే ఆ కాలము 

వారికి నృ త్తగాన విద్యరిందును విశేషశాళలాఫిమాన 

ములు గలవని చితములనుబట్టి ఊహింఎవశ్చును ఒక్క 

ప్రీ నరముకే శాళ, నాట్యాభినయానర్హములై న కుట్ట 
యతగణములుకూడ శాట్యముశేయుచుండినట్లు మనము 

అమరావతీ శీల్బమునందు శాంచగలము అఖినయమును 

పురన్కరించుకొనియుండు జం|త్రగాక్ర సంగీఠముకూడ 

శిల్బమున |ప్రరర్శిత మైనది 
అనుళావతీ శిల్చమున చూవబడిన చిత్రములను 

ఇట్టి అన్పుడు వైన్యము రథ, గజ, తురగ, వదాతిన మేత 

మని కెలియచున్నడి యుర్ధచి[త్రములుగల ఆమళావతీ 

చిత్ర శీలాఫలకములు శిథిలమై యుండుటశే జే తజీవ్యు 

చీశమైన వేష, భూసా, శిరస్త్రాణాదులనుగురించి విశేష 

ముగ కెలియదు 

అమళానకీ శిల్సమునందు పొమాన్యమైన పూరిగుడి 

వెలు మొదలు రాజవార్మ్యములనరకు చూడగలము 

(గ్రామ(ప్రొాశారాచ్వారముల్కు విలాసచ్వారములు తోరణ 

సంళోభితములై శానవచ్చును శాజకుమారు లుస్లీమమును 

చిత్రమయినరీతుల మిక్కిలి సొంవుగ రచించువారు డూ 

వంపదయందు గాజకుమారు తెప్పుడును యౌనననంకులే 

(శావ్మాణులకును, యతులకును, భూషణము లుండవు 

యతులు 'వెక్కురీకుల జటాధారణము చేయువారు 

శాద్ధభికువులు ముండిత $రస్కులుగ గానవత్తురు 

యోధులు శిరస్తాింములను ధరించుచుండిరి చానజనము 

మోశాలు దిగని చిన్నపంబెకట్టి నడుమునకు రుమాలు 

చుట్టుచుండిరి నడిమిశరగతులబా రివృటినలెనే దున్తు 

అను ధరించి కొండినీగలను, |ప్రక్క-సిగలను డీర్చు చుండిరి 

అమరావతీ శిల్చమున గానవచ్చు (స్తీ (వ్రతినులను 
గాంచినఛో ఆశాలపు త్రీ పొంద ర్య, శృంగారముల 

మీద వెంకటి లిశ్యముంచువారో విళదము కాగలదు 

ఇంత యేందులకు 1 |క్రీన్తుళక ప్రాథమిక శకాల్జుంందు 

ఆంధ్రుల ఆచారన్యనవోరములు, దుస్తులు, ఆకరణముళు, 

మతము మొదలగువావిని గురించి కెలుపుటకు ఆమరా 

నతి సెన్నిధినంటిది ఈ శిల్ప మాంధ్రభామిని కళామ 

యము గాలించి, నూతన కళావన్యానమును సంతరించు 

కొని 'అమరావకీ రీతి యనువేర జరగు నొక విష్టి 

కళావిళూశికి న్యూతము వన్నినది ఆధునిక సభ్య ళా 

వంవ్కృతులు, బొందర్యాల౦శార పరిణామములు ఇప్ప 

టికి రమారమి 9000 నం పూర్వమే మన యాంధ్ర 

అనుళవించివారని తెలుపుటకు నిదర్శనము, శాళ్యక 

సౌందర్య కళాఖండము అమరావతి శిల్పము 

వియశె 

అమృత షేర్గిల్ (Am॥tb8 $herg1) - అమ్మక 
చేర్గలు బుడావెస్టు నగరము (హంగరీ) లో E+ 

1980 సం 80 ేది అన్నిం చెను ఆమె కండి "వేరు 

ఉ(మాన్సింగ్, అతడు పీక్కు. జాతీయుడు కల్లి పొంగే 

రియను నారీమణి సహోదరి ఇందిర ఉమావ్ఎంగు 

(ప్రాశ్చతీలీవేచాంక విజ్ఞావఖని అగుటయేగాక, సంస్కృత 

ఛాసాపొండిత్యమును గూడ గడించెను ఆకని భార్య 

కళా పలీణయై యుండెను 1981 న నంవత్సరము వ పిల్ 

మాసములో భారతదేశమునకు ఈ కుటుంబము తరలి 

సిమ్లాలో లేళ గోరఖ్పూర్ జిల్లాలోని సళాయా 

మొదలగు (గామములు వీరికి వంశాను కమముగ సంక్ర 

మించిన జాగీర్లు అచ్చటనే వీరి నివానము “అమృతో 

యొక్క కాజ్యమంశయు యూరపవుఖండములో నధిక 

ముగా గడలెను ఆమె ఖారత దేశమునుండి విద్యాఖ్యా 

నము కొరశై మొదట తల్లికే ఫ్లోశెన్సు నగరమునకును, 

పదవ ప్యారిను (0408) నగరమునకును తీనికొనిపోబజను 

అన్న డామె పంగొమ్మిది సంవత్సరముల (ప్రాయమును 

మాత్రమే కలిగియుండెమ అమృళేగ్గిల్ యొక్క చిత 

శళాఖ్యానము నేషనల్ “ఎకోల్ డిలూ' అను కళా శేంద 

ములో జరిగెను అచ్చటి (దిన రొళడు ఆమె భవిష్యత్తు 

ఉజ్టులముగా నుండగలదని భావించి “నీవు నా శిష్యురాలి 

వగుటకు నే నెంతయో గర్వించుచున్నాను”ఆని చె చ్పినట 

10జణీిసం లో ఆమె (థ్రానినచి త్రము 'సంభాషణము'” 

అనునది గొప్ప మన్ననల బడసి, అమెకు ఆమిక |ప్రోశ్సా 

పామును కలిగించెను. 'జూ ఆర్ట్సు'లో ఆమె ఆర్టగిలి త్రీ 

చిశ్రములు రచించుట వేర్చుకొణెను మాతృ చేళమునకు 

మరలివచ్చినపిఠన అట్టివనికి ఆమెకు అవశాళము లభించ 

లేదు అమె రచించిన తై, లవర్ణ చిత్రములలో భక్తీ చిత్ర 

ముం పోకడలు పొడచూవుచుండును ప్యారిమ నగర 



ముతో ఆమె ఉపయోగించిన ఆలేఖ్య పున్తకములను 

(Skeich Books) తిఅకించినచో అచట ఆమె శావించి 

యున్న చ్మిత్రాభ్యానమునండలి విశేష పరిక్రమ కెల్ల 

మగును 

ఇట్లు ప్యారిప్కు పిల్లిగా వెళ్ళియున్న 'అమృత' చిత్ర 

కళయం చారి తేరిన వడుచై భారతదేశమునకు 1006 

సంవత్సరములో తిరిగివళ్చెను ఇచ్చటికి రాకపూర్వము 

ప్యారిమనగరను9దుగల భారరచేళ వివయకమైన (ప్రచార 

(వళావమునుబట్టి ఆమె తన మ "తృ దేశమును తిలకింప 

చెంచి చావినిగుకించియు చాని సొంద ర్యాకిళయమును 

గురించియు వావావిధములగు తియ్యని కలలు గాంశెడిది 

శాని అమె ఛారతరేశమునకు తిరిగి వచ్చిన తరువాత 

ఇక్కడ ఆమెకు కనుపించిన రృశ్యములు 'వెత్తురులేని 

కేవోలు, సత్తువలేని జీవాలు ఈ దృళ్యములే అమృత 

ఇచ్చట రచించిన చ్చిత్రములిలో (వన్ఫుటముగా (పతి 

లింవితము లయ్యెను ఆమె జీవిందియున్న కాలమందు 

ఆమె కళ యెంతమ్మాత్రము మర్ననగాంచలేదు. వైగా 
నది అనేళ వినుర్శునలకును, వరిపోపములకును గురి 

యయ్యెను నంగీయ కళావిమర్శకులుగూడ ఈమె 2] ల్నివె 

దుమ్మెత్తి పోనిరి లన నామె తన సట్టురలను విడువక 

గట్టిగా తన శైలిలోనే చ్యిశ్రాలు చ్యితింవసా!ను 
(ఫ్రాన్సులో నున్నపుడు 'సిజాన్' 'గాగిన్' అను నిరు 

వుడు ఆమెకు సమకాలికులు గాకన్నమ వారి (ప్రభాన 

మామె చిత్రములయందు ముద్రిక మయ్యెను 

జ్చర్గిల్ ఏ9 వ యేట డినెంబరు 1941 లో 

మృతినొంచెను ఆమె నురణానంతరమే ఆమె చిత్రకళకు 

వినుర్శకురి పొగడ్త్డలచే అధిక ప్రాళస్త ఫ్రము అభించెను 

అమె క9 బవొంచాయి మున్నగు ముఖ్యపట్టణాలలోవి 

చ్నికశారులి |ద్రళంనలికు పొత్రమయ్యెను ఆమె భారత 

చితక కారంగములో నొక ఉక్తరు వాకీరళ్నముగా వెలు 

గొంచెను 

ఎల్లోరా అజంశా గువొలయొక్కయు కొచ్చిన్ 
థి శ్రి చిశములయొక్కయు, తదిశర (ప్రాచీన భారత 
శిల్చములయొక్కయు వ్రభానము హేర్ గిల్ చిక్రళళమై 

విశేషముగా (వ్రనరిండెనని కాథల్ ఖండల్వాలా అను 

వొళడు అమె జీవితచరి[తలో 'నేర్కొనియున్నాడు 

అమెరికను ఇండియనుల 

ఆమె చాలావు అన్ని శ్మిత్రములను శై లనర్షములలోనే 

శవ, 'చంపరా మీడియంలో చిిలించినట్టు 'కెలియుట 

లేదు ఆమెయొక్కు చిత్రములు వర్ద ప్రాధాన్య ముళలిగి 

ఒశానొక విధనుయిన మాధుర్యమును వ్యక్షీళరించును 

అమె (వానీన అన్ని చిత్రాలలో [ప్రధానముగా చామెకు 

(వభ్యాతితెచ్చినవి 80 చితము అనవచ్చును చాటిలో 

(1) విశ్రాంకి (ఓ వనుగుల ఈశ, (8) (ివ్మాచారులు, 

(4) కథలు చెప్పట, (ర పండ్ల నమ్ము నారు (8) ముగ్గ 

రక్కి బెళ్లె్యడ్రు వవనధ్వలంకరణము అనునవి ముఖ్య 

ముగ చేర్కొనదగినవి ఆకృతిలోని వివరములను కుంచిం 

శుటలో ఈమె గడించిన నేర్చు ఎన్నదగినేడి అమ్మర 

చీరొ్గలు కన ప్రత్యే! 7 లినిఐట్టి భారతచ్చితకార(శేణీలో 

“అన్ఫుత”త్వము నొంగియున్నదరని ఆమెకుగల అభిండ 

వ్రభ్యాతియే సాత్య మిచ్చు చున్నది 

కొం శ 

ఆమెరీకను ఇండీయనులు - కొలంకను అమరి 

శాను కచెట్టివప్పుడు శాను ఆసియాలో నొక శాగ 

మునుగాలి, హిందూడేళమునుగాని చేరుకొనినట్లు విశ్వ 

పంచెను కనుకనే 1498 ఫిబనరిలో ఆతడు (నానిన 

లేఖలో 'వాతోనున్నఖండి యనులు'ఆని (వానియు న్నాడు 

ఈ విధముగా నూతన వ్రవంచముశందలి ఆడినుని నానులు 

“ఇండియనులు ! అనియు, హీందూ కేళష్ణలకంచె 

నీరు ఖిన్నులనీ శెలుపుటకై “అమెరికను ఇండియనులు' 

అనియు పిలునేబికుచుండిరి "అమెరికను ఇండియనులు 

అను పదము 'వెద్దదెగా నుండుటచే ఒక (నీర అమెరిశా 

నిఘంటు కారుడు “అమెరిండ్సు' అను పదమును సూచిం 

చెను కొందరు అమెరికా దేళస్థులును, ఐరోపాలోని 

మానవజాశిళా న్ర్రజ్లలును మధ్య అమెరిశా, మెక్సికో, 

"పెరూ మొదలగు దేశముల బాగరళతను నిర్మించిన (ప్రజ 

అను, ఇండియనులినుండి ఇప్పటికినీ వేరుచేయుశున్నారు 

మరికొందరు ఎస్కి మోలను భిన్న బాతివారినీగా భావించు 

చున్నారు శాని, శారీరక, సొంస్కృతిక, భఛాషావిషయక 

రృష్టితో చూచినయెడల, అమెరిళాదేళవు అదిమనిచాను 

లను, వారి వన్నిహిత అనాగరళ జాతులబారిని కలిసీ 

"ఆమెరికాచేళపు ఇండియమలు అము "వీరుతో, పోవెలు, 

(టగ్టను అను వారు వ్యవహరించుట ఉచిశముగాళే 
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అమెరీకను ఇండియనులు 

కనబడుచున్నడి ఈ నన్నీహిశజాతులను గురించి మన 

కేమియు విశేషాంశములు కెలియవు $ీన్నభిన్న జాతు 

లుగా కనబడునారుకూడ వారిలో చేరిన అవాంతర 

శాఖలుగానే సరిగణింవబడన లెను ఈ విక్యమే అమెరికను 

ఆదిను ఇండీయనుల చరిత్రకు సంబంధించిన మానవజాతి 

మ.ఖ్యనంభుటనము ఇండీయను జాతుల థాషా 

పరిశీలనము, పుఠావన్తు శేషములు, కళలు పరిశ్రమలు, 

ఆటలు సాంఘీక మక సంస్థలు, బొశాణీశగాథలు, జాన 

అమెరికన్ ఇండియన్ 

పడ నిజ్ఞానము మున్నగునవిచారి మానసిక ఐక్య తనే 

చాటుచున్నవి ఈ జాతులలో “శారీరళము లై, న శేద 

ములు కన్చించుచున్నన్సు అవి [వవంచమునందలి ఇతర 

కొన్న జాతులలో శానిపీంచు కేదముల కం'పె మీంచినవి 

శావు 

అమెరికను ఇండియనులు అశేకమయిన శెగలుగా 

వికతించవిడి యున్నారు. అకాస్కాయొక్క ఉత్తర 

పశ్చిమ ప్రాంతములను అ(శమించిన ఎస్టీ మోలులనుచారు 

నీలో ముఖ్యులు 'ఎకిపొన్కన్సు (డ[ఏ6ల28005) 

అనువారు ఉత్తర శాలిఫోర్నియా ఎరిజోన్నా మెక్సికో 

(ప్రాంతములను ఆక్రమించి యున్నాద “ఇరాకీన్' 

(112q016) అను జొలీహరితో పమ్మి శ్రీతులై న 'ఆల్లో 

కియః౯' కాకివారు, "సెంటు లోరెన్సు భూములందును 

అంటారియో సరన్సునకు తూర్చుననున్న శాగమందును 
వినసించియున్నారు ముస్కోజియన్ శెగవారు ఎప్లాచి 

యను పర్వత (ప్రౌంతమునమ అట్లాంటికు, మెక్సికో 

సీంధుశాఖ్క మీనీనీపీ (పాంతములింగును నివఎంచు 

చున్నారు కడ్డోయను 'శగచారు, సియోనులు, పొపోని 

యనులు లేళ, ఉటో ఆజ్టియనులు (10 Agt-ean), 

మాయనులు, అరవాళశ నులు, టుసీ 

యనులు, చి వినోనులు, శ్వెచి 

యనులు అను వివిధ జాతులవారు 

అమెరిశాలోని వివిధ (ప్రాంతము 

అందు నివపించియున్నారు వీరు 

మంగోలియజా జాతీయులు వీరు 

మధ్య ప్రమాణముగల పొడవును, 

గోదుమవచ్నెగల ళరీరములను, 

వెడల్పయిన ముక్కు.లను ముఖము 

లను వటవాలు కండ్లను కలిగి 

యుండు నుంగోలియా జాతికి 

"కెందుదురు 

అమెరికను ఇండియనుల 

యొక్క కళలు నారు కనివెట్టన 

విషయములు తను వరిసరముల 

యొక్క. వరిమికికిని వై విధ్యమున 
కును అనుగుణమైనవిగా నున్నవి 

ఈ భఖండమును కనుగొనువాటిక, 

అచ్చటనున్న జనులు రాతియుగమునకు చెందిన వేట 

గోండుగాను చేసలు పట్టు వారుగాన్కు వ్యవసాయ 

చారులుగాను ఉండిరి వారిలో "వెట్కుగుంది కుండలు 

శేయట కొంతవరకు ఎరిగినచా కే “అల్ గోకియణ ఎట్ 

శెమిన్స్' అనువారు అతరాల 'కేలిక పడనలను నడువు 

మనుష్యులు ఈ సంధర్భమున నముతముై శేలిక 

వడనలను నడువుచు చేపలను పట్టుకొను “అలాస్కా 

తీరవానులును, [లిటిక్ కొలంబియా చానులును 

చేర్కొ వదగినవారు అమెరికను ఇండియనులలో 

ఎప్కీ మోలు కుక్కలను, అల్గోకియనులు జారుడుజండ్లను 



భూము. వరువులను మోయుటకు ఉపయోగించెదరు 
"పెరూ దేశస్థులు ఇల్మా' అను జంతువును పామానులను 

మోయుటకు మొశమే ఉపయోగించుదుదు నవారి 

శేయుటకు చానిని వారు వాడియుండలేదు అనాటి ఇండి 

యనులశే సెంచబడి మచ్చిక శేయబడిన గృహజంతువులు 

అమెరికను ఇండియనుణ 

మైచానముకయండలి ఇండియనుల పరిశ్రమలలో గుట్ట 

ములును పేర్కొనదగినవి 

అమెరికను ఇండియనులయొక్క రాణ గాథ 

అను మళమునుగూర్చి “ముల్లరు' * లిన్ టవ్', “ల్పశ్ వైట్ 

అనువారు విపులముగా (వ్రావియుచ్నారు పీకుడు, 'ప్రవక్ష 

అమెరికను ఇండియనుల పాటల రికొర్డుచేయుది 

కుక్కఎల సై అనునవే ఆ (పజలయొక్క సొంఘీక మత 

జీవికములలో వాటితో ఎక్కువ (ప్రయోజన ముండెడిడి 

ఎల్మా ఆను జంకున “విరూ" “లొలీవియా” అను 

(వ్రకేశములందు మతమే వెంచబజెడీది "నచానోః 

అను వారి ప్రాథమిక వర్మిశ్రనులలో గొక్టాలును, కొందరు 

దఉిణ అమెరీకను ఇండీయనుల పరిశ్రనులలో అవులును 

భ్రినవచాతయు అయిన ఒకానోక చివ్యపువషుడు తన 

ముఖ్య క ర్లవ్యమును నెరవేర్చి, ఈప్రవంచమును నీడుట, 

కిరిగి భావిశాలమున వచ్చెదనని వాగ్దానము చేయట, 

అను నంళములతో గూడిన వృళ్తాంతము ఈ పురాణ 

గాథలలో అలి (ప్రధానమైనదిగా కనబడుచున్నది అటిన్వా, 

ఇెరోక్కు అవచే అను |ప్రకేశములకు చెందిన “భిసక్కుోల 

my 



అమెరికను పొహిక్యను 

(Medicinal men) యొక్క శక్తి మిక్కిలి గోప్పది ఆ 

కనుల యొక. తెగలనుజట్టి ఈ భిషక్కు.లి (పొథాన్యము 

అపాభాన్యముగ మారుచుండును కొన్నీ కగలలో ఈ 

భీషక్కునకు వవిధమైన (ప్రాధాన్యము ఉండెడిది శాదు 

మరికొన్ని శెగలయొక్క. లౌకిక మత విషయములందు ఈ 

ఫిషక్కు'కే పర్వాధిళారములు గలిగియుండిరి ఈథివక్కు. 

లకు గోప, గాటములు, గోస్టీ మందిరములు ఉం డెడివి 

వీటిలోనికి ప వేళమును గోరు ఆరంథకులు యశావిధిగా 

(వచేశ వెట్టుడుచుండిరి కొన్ని శగలయందు యావనదళ 

ప్రా బ్లంచినవారు చేయనలనిన కర్మ కలావములను 

చేయించు నధికారము ఈ ఖివక్కు కుండెడీది ఒళా 

నొకప్పుడు వీరు వ్యవసాయ సందర్భమున చేగుచుక్కూను 

(కుకగహమును) పూశించుచు, నరబలి చేయుచుం జెడి 

వారు 

అమెరిళను ఇండియనులలో ఆత్మనుగురించియు సర 

తోళములో చానికిగల భవిష్యత్తును గురించియు ఖిన్నా 

శిప్రాయము లుండెడివి ఈ అభిప్రాయములకు అను 
గుణముగాబే పారి వనంస్కా_రవిధులుకూడ ఏర్పాటు 

చేయ లడియుండెడిని కొందరు శవములను పారవేనెడీ 

వారు కొందరు మిఎసీప్ లోయయందు మట్టి దిబ్బలలో 

వూడ్చిచెన్టైడిశారు మరికొందరు “పెరు లేళములోవళె 

శాతినమాధులలో పూడ్చి'వెస్టెడిచారు “కాశ్' (£061) 
అని విలువబడు దతీణ అమెరికను జనులయొక్క అత్మ 

చాదము, 'టో'మ్' 'కెగవారి యొక్క ఛ్యానవాదము, 

"ఆానిక్' ఇెగవంటినారి ెటీషీజము, (Petishim) 

శుషింగు' అను నొతలిలేత సరిళోధింప బడినవి 

అమెరికను ఇండియనుల నిలతణ మైన అటలిలో పొచిళ 

అతో నారవడు జూదము, హావ, పోలు అను అటలును, 

వంయు క్లరాష్ట్రములిలో నై గృతిభాగమునను, తూర్పు 

భాగమునము [వవ ర్తిల్లు బంతిఆటలును "వీర్థావశగియున్న వి 

అంటబంకుళొట, నడకలో సం'దెములు, మంచుపాములు 

మొదలయిన ఆటలు స్తీ లొడుదురు 

అత్యున్నతమైన స్థానములను అలంకరించిన 
కొందరుండిరి ఫరిపొలనా విధానములోను, శాంతిస్థానన 

మునకై కాయజారములను నడువు టయందును కొంళ 

వరకు ఇవాక్వియోస్ అను తు పాల్గొనిరి మ్యప్రవిద్ధు 

అయిన నాయకురాండుకూడ నుండిరి 'కేళమాతకుగా 

భూషింవబిడదగిన (స్రీలుండిరి మాయక్సులో మణా 

చార్యత్వమును వవాంచిన (్త్రీలుకలరు స్పాలియర్సుతో 

జరిగిన తిరుగుబాటులో కొందరు ఆ తెగలకు నాయకు 

శాండుగా వ్యవహారించిరి ఉదా “అమెరికన్ జోన్ 

అఫ్ ఆర్ అని పిలువబడు 'మేరియా సిండిల్లా' అట్టి 

తలో సు ప్రసిద్ధురాలు |శొకీలునందలి కూపేనయా 

(Rootenaya) జాతివా ర యొక్క పొమావ్యమైన (ప్రజా 

(వ్రకుశ్వము మొదలుకొని (ప్రాచీన మెక్పిళనుల యొక్కయు 
చిరూ ఇండియనులయొక్కయు నువరిస్కృతమయిన 

శాష్ట్రీయ సంస్థలవరకుగల పరిపారినా విధానములు 

అమెరికను ఇండియనుల యొక్కయు, బారి జాతీయ 

నిర్మాళల యొక్కయు ద్రఖుశ్వ పద్ధతిని అనునరించెను 

నాయకురియొక్క. అధికారములకుకూడ కొంత వొద్దు 

ఉండెడిది కొన్ని కెగలనారు కాళ్వతళాంతి నాయకుని, 

శాశ్క్మాDక చాయపని |ప్రక్యేకముగ వళ్చాటు 

చేంకొనుచుండిరి సాధారణముగా నాయకులు ఆ తెగ 

నుండిగాని, లేక కొన్ని (ప్రక్యేక మైన కుటుం బములిముండి 

గాని ఎన్నుకొనబడుచుండిరి “పెక్కు. కెగలలో జాని 

నత్వము అమలులో నుండెడిడి 
రాష 

అమెరికను సాహిత్యము = ఆంగ్గపాహిత్య 
శరీరమున కొక అంగముగ ఆనమెరికను సాహిత్యము 

ఆవిర్భవించినది (ప్మవథనుమున కొన్ని సంవత్సరముల 
వరకు ఆమెరిళమ విద్వాంనులు శమ జాతీయ జీవనమున 

నంస్కృతి యొక్కయు విద్య యొక్కయు. వికాస 

మునకై ఆంగ్లపాహిత్య భాండారము పైనే ఆధార 

వడుచు వచ్చికి విభ్థ్రవమునకు పూర్వ మీ, వివిధసాహిత్య 
(వక్రియలు విళ్ళంభించియున్నను, ఆ మెరికనులస్వాతం [త్య 

కాలములో నింద్యముతై ఉజేకమును కలుగ 

'కేయవట్టి వీరగిశములు (పచురింపలిడినను, అమెరికనులు 

ఇబాటీ తమ సొ రస్వతపాహిత్య అవోరముకోరకు లండను, 

కొలనుల 'దేళము (Lake Country), అక్కుఫర్డు, *ేం|బిడ్జి 

విశ్వవివ్యాలయముల'నే ఆధారముగా గై కొనపాగిరి 

వలనడినములు.కదనంతరకాలము వి వనము నకు 

పూర్వ మేర్చడిన పొహిత్యమునందు (కీ శ 17 న శశా 

Nn 



కైలీ వర్జీనియా దేశీయుడై న కస్తామజాన్ స్ఫిక్తు గవర్నరు 

విలియం (కాడ్ ఫడ్డు జాన్ విన్ (కాఫ్ అనువారు (వాఎన 

చారిత్రక కథలు కలవు ఇంతకుముందే (ద్రప్రథమమున 

వనీకాడ్ స్ట్రీటు, మైశేల్విగిల్వర్తు ఎడ్వర్డుమైలరు 

అనువారు కనిత్యమును (నకి వ౭వరాజ్యముల పై 

Ee 140 లో మొట్టమొదట |ప్రచురింపబడినది 

“జేపామ్" అను [గ్రంథము ఆ కేళములోని మొదటిగొవ్ప 

ఛావకలియెన ఫిల్ క్ ఫెన్యూ చాడ? (ప్రభ్యాతమైన 

విశా రళయితలలో నొకడు 1706లో బోస్టన్లో 

“లోష్టవ్ న్యూ లెటర్” అను మొట్టమొదటి వారవ తిక 

వెలునడెను 1708లో మొట్టమొదటిసారిగా 

“ఫిలడల్ఫియా తఈనినింగ్ పోస్టు” అను దినవ్మతిక స్థావింప 
బడెను “సాటర్ జే ఈవివింగుపోన్టు” అనుచావికి స్థావకు 

డైన బెన్ జమిన్ (ఫొన్ కిన్, పాహిత్యమునందు, వ|క్రికా 

శచన యందు ఉన్న శష్థానమును ఆకమించెను థామస్ 

వెన, శామప్ ఆఫర్ నన్, అలెగ్జాండర్ హేమిల్టము, 

జార్జిహాసి౦గ్టను అనువారు (వ్రొనీన వచనరచనలు నాటి 

శాజకీయ రచనలను వ విలియమ్ హిల్, శాన్ 

మేట్టమొదటి అమెరికను నవల (వాసన 'గొరవను 

పొందియున్న ను, చాశ్టెన్ (డాక్టను క్రాన్ అన్లునాకడు 

ఆ డేళపు మొదటి కవిశావృ తికి చెందిన నవలా రచ 

యికగా పరిగణింపనిడెను, కథలు, నం'జవచ్చిక్రణములు 

అనువాటి ద్వారమున అంశస్దాతీయ భ్యాతివి గడించిన 

మొదటి అమెరికను రచయిత వావీంగ్టను ఇర్వింగు అను 

చాతడు క్రీ ౪ వందొమ్మిదన ళళాళ్ష్యారంభమున 

విలియమ్ కళ్లెక్ (బ్రయాంటు కవులలో న(్రేనరుడుగా 

చీరుపాంచెను ఎమర్సన్, లొంగొఇెలో, బిట్టర్, పో, 

మొదలగు కవుల రచనలు చాలవరకు అనాటి పాహీ కౌ 

వ్నత్యమునకు దోవాద మొన ల్బెను 

అమెరిశాకేశపు మొట్టమొదటి గొప్ప చారిత్రక 

ఫవలారచయిత జేమ్స్ ఫెనీమోర్ కూవరు (క్రీ శ పందొ 

మ్మిదన కళశాక్టి అదినుకశాలములో విలియంగిల్ మోరు 

నీమ్సు, రోబర్టుబ్డ్ ఆను కవులు హడ చారితకము 

లయిన నవలఅను (్ర్రానీయుండీరి 

అమెరికను సాహిత్యము యొక్క అభివృద్ధి విషయ 

మున ఆహాటి ఆధ్యాక్ళిక Uy త్వ్వచాదులు చాలవరకు 

అమెరికను సానీొత్యోము 

(పాముఖ్యమును వహించిరి వారితో శాల్ఫువాల్డో 

ఎమర్చను, బోన్సన్ఆల్శాటు 'హెఫ్రీడేవిక్ ధోయీ, 
మార్గరెట్ వుల్ణరు కయోడర్పార్కరు అనువారు 

(ప్రముఖులు బారు కమనర్గపు వేచాంగమును చారి 

(వళావమును విశేషముగాచ్యా వ్రీసొందిం చుటకు మిక్కిలి 

శృఎబేసిరి నె థేనియల్వోఇాళన్ అలాచకమైన, తీవ 

వమాలోశచాయుత మైన (ప్రాచీన భావములను, హెర్మన్ 

మెళ్వొలి అనువు తడు కల్బచాపరముశై న భావములను, 

ఈమ. వివిధ వినయకమైన నవలానరంపరలో (ప్రతిపా 

దించిరి నవలలు, నద్యములు, వ్యానములు అను పొరో 

న్వత |ప్రక్రియలందు ఆలివర్ వెంజెల్ వోన్సు అను కవి 

ఆంగ్లేయుల యొక్క మకఠజీవిత విధానమును చాల సన్ఫుట 

ముగ చితించెను వంపాదకుడుగా, ఉపాధ్యాయుడుగా, 

కవిగా "పేరుగన్న 'శేమ్భురన్సెలులో వెలు తన “విగ్లో 

చీపర్సు” అను రచనలలో డేశీయభాష నుపయోగించెను 

ఆ శాలమున అద్భుక కల్సనాళ క్రీకోల (ప్రముఖ కవి 

హెీవేగ్సోన ర్రలాంగ్ ఫెలో అతడు (ఛానీన 'హైయ 

వథాా ఎనఃకెలైన్ అను రచనలు సర్వులకు (ప్రీతి 

పొశ్రముళై వెలసెను 

కాగ్ గీన్లీఫ్ విట్టియరు యొక్క కవిశ్వము వలనను, 
హోరియట్ వీరెర్ స్టోవి యొక్క రచనల మూళమునను 

శానినతనపునిర్మూలనోర్యమ మునకు ఎక్కువ [పోదృలము 
శేకూరెమ. వోరీయట్ (వాపిన “అంకుల్ టామ్స్ కేబిన్” 

అను ననల బహుళ న్యా వ్రీనొంచెము 

ఆధునిక కళానిశా రచనకు వృష్టీళర్హగా (ప్రళంనింన 

అడిన ఎడ్గార్ ఎళ్లెన్పో అను కని ఈ శాలములోనే 

న్యూయార్కు, రిచ్చుండులలో వినసించుచు రచనలు 

పాగించుచుం డెను 

పందొమ్మిదవ శాబ్దియొక్క. సళాద్ధమువకు పిదన 

అమెరికను కవులలో అగ్రగణ్యుడయిన శాళ్ళ్లిట్మను 

అనాటి అంశర్యుద్ధములను అత్యు క్రమమైన ళవిళా రూప 

మున నర్జించెను 1808 సంవత్సరములో చనిపోయిన 

ఎమిలీడకెన్సమ ఆను నామ గణనీయములయిన గేయ 

శావ్యములు ఆ దినములలో (వాయుచుండేను శాలి 

శ్రీ ₹ 1916 వంవత్సరమునరకు ఆమె రోచనలు పొఠళ 

లోకమునకు అభింవలేదు అంఠర్యుద్ధానంతరను అమె 
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అమెరికను సాహర్యము 

రక రాజ్యములలో నాటి |ప్రముఖములయిన చారిత్రక 

రచన లన్నింటియందును, యూరోపియన్ విచ్యా సంవ 

చాయము యొక్క ప్రభావము కనిపించును కారణము 

అమెరిణా యందలి నొటి రచయితలలోను, యువకు 

లయిన పండిశులలోను చెప్కరు యూరప్పునందు విగ్యో 

పొర్టనము చేసియున్న 'వారయి యుండుటయే విలియం 

హిక్లింగు (వెన్ శాటు, జాన్ లాద్రోక్ మాళ్లు ఫ్రొన్సిన్ 

పార్కు. మెను, జార్జి వాన్ శ్రాష్ట్ర మొదలైన శారి అనంత 

రీయములైన ఛార్మిశక రచనలలోను యూరపియన్ 

విచ్యావ్రథావము గోచరించును 

అంకర్వుద్లము అయిన పీదవ స్థానిక చాశావఠణమును 

వర్జీంచునట్టి లేళ్ల |పొంశీయ సాహిత్యము (ాయునట్టి 

రచయికలు 'వెలువడిరి వారి రచనలు (వజలలో కొంద 

రికి గాఢమైన అభిరుచిని పుట్టించెను 'చేళములోని (కొ క్ర 
(ప్రాంశములను గురించి (వాయవడిన కథానికలు, కావ్య 

ములు, నవలలు ముఖ్యముగా పశ్చిమమునుండి కీళ్లు 
ముగా వెలువడినవి కళ్ళిమమునంరలి ఎడ్వర్థు ఎగిల్ట్స్న్, 

కాక్విన్ మిల్లరు, (జెట్ వోన్టే దఓణమునంరలి జార్జి డబ్ల్యు 

కేలులు ఇామన్ వెల్సిన్, పేజి జో యెల్ చాండ్లెర్ , 

వోకిను, 'కేమ్సు లేన్ ఎల్లన్ , న్యూ ఇంగ్లండునందలి సారా 

అగ్ని జ్యాయెటు, బ్యాపాయమ్ ఆల్శాటు మేరీ, యి 

(్రీకును, మధ్య పశ్చిమ కేళము నందలి 'కేమ్సువిట్, 
కూంబ్0లే మున్నగు రచయిత లీ వర్గమునకు చెందిన 

వారై యున్నారు 

ఈ శళార్ణి ఆంతీరు కాలములో అమెరికను సాహిత్యము 

నకు జొన్నత్యము చేకూర్చ వమద్ధులయి రాజకీయ ఆర్థిక 

రక ఎళములు కలిగిన నవళా రచయితలు కొందరు ఉద్భ 

లించిర్ ఎడ్వర్డు జెల్ల మీ ₹టెళ్కా వోర్డింగు జేవిను 

హెలెన్, వొంటి జాక్ళను, హెళాబ్ద (ఛెడరిప, జేలిడ్ 

శాళ్లా౫ మున్నగువారు ఈ కవిజ్బందమునకు జెంధిన 

భాద ఈ కలిబ్బ౦దవు రచనల కలవ త్తరమైన దశా 

నము అష్టన్సింశ్లేరు (ప్రాంక్ చారిను, థియోడార్ డ్రీజరు 

(వానీన నవలల (ప్రనరించెను హెనీకేమ్చు, ఎడిక్ 

వార్చను అనువారు (వ్రోనీన నవల భొళజాతికి చెందినవి 

వాటియందు నిశిశమైన పాత్ర పరిశీలనము కాననగును 

అందుచే నవి సొదోరముగ ఇనులవే సఠింనబిడెను 

అంతర్యుద్ధానంతరము వ్యా ప్తీచెందిన వతికా రంగ 

మున కథానికా రచనకు గిరాకి వర్చడెను కట్టీ అవసర 

మును గురించి కథానికలు రచించినవారు ఓహెనీ 

రిఛర్చ్ వోర్డింగ్, ,» దేవిన్కు వంటోను వియర్చు, డట్ 

హోర్చే అను కవులై యున్నారు 

పందొమ్మిదవ vg అంత్య కాలమునందును, ఇరువ 

దన శశాల్టి పథమ దినములలోను (ప్రముఖ పాహిత్య 

నంపాదకుడుగాను, నవలారచయితగాను, విలియమ్ 

జీన్వో వెల్సు సుప్రనిద్ధి నొంచెను 

థీ + 1000 సంవత్సర ప్రాంతమున చా గ్టవిక వాదు 

లును, (పకృతి (శ శ్వ) వాదులునయిన కవులు రోచిం 

చిన నవలా వాక్టయము ఖవ శారి అరంథమునుండీ 

రచింపబడిన నీరనమును, 'వా_న్తవికశాయుతమును బన 

నవలా రచనకు పూర్వరంగముగ నుపళరించెను అందు 

పాత్రల మానసిక నృ క్తి పరిశోధనము ఉవలతీత మగు 

చుండును ఇట్టి సాహిత్యవు తెన్నులు జాన్ డాన్ పానను, 

ఎర్ఫ్కిన్ శాల్ల్వెల్లు, విలియమ్ ఫాకొనరు, 'కేమ్సు టి 

ఫాలిలు, ఎఫ్స్మాంట్ ఫిడ్డిగెరాల్ట్, ఎర్నెన్సు పామింగ్ వే, 

ఇామన్ వుల్ళు మున్నగువారి రచనలలో గోచరించును 

ఆ కవుల రచనలయందలి పాతల మానసిక వృత్తి చిత 

అములు పాత్రల నంభామణనులు ఆత్యు _క్రమములు 

అమెరికను విళ్లనమునకు వూర్వమునంచే ఆరంభమయిన 

అమెరికను పాహిశ్యమునందలి వ్యానరచన పందో 

దవ శళాళ్టి ఉత్తరభాగమునందు జాన్ బజ్లోసు, జాన్ 

మ్యూరు అను కవుల రచనలచ్వారమున అభివృద్ధి దెంది 

ఉన్నశస్థాయిని పొంచెను ఇరువదన శళాల్చియందు 

డొవాల్డుక[లాను పీట్టి అను వాకడు వ్యానరచనమున 

ఈ రంగములో విశిష్టమైన రచనలు కొనసాగించెను 

కార్టినంశాయనా, విలియం జేమ్సు,జోసియారోయిస్, 

జాన్ డ్యూయీ మున్నగువారి రచనలు వేదాంకళాఖ 

యందు అమెరికను సాహిత్యమునకు కొన్నత్యమును 

జేటార్చెను [క్రీ ౪ 1860, 1890 [ప్రాంతమున కొన్ని 

అమెరికను నగరములలో నేర్చడిన దుష్ట రాజకీయ పరిస్థి 

తురివై విగ్గవరూవనుగా చ్యాపీంచిన ఒక మూఢ మైన 

చా ప్రవికళయే, హేమిన్ గాగ్జెండు, స్రైఫీన్|శ్రేగ్ రచనల 

లోని అల్పనా స్తవికతకును, తరువాత థియోడార్ డ్రీజరు 
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"ెడ్వుడ్ యాన్డర్ నను (వాపీన నవలలలో (పతిలింలిం 

చిన నపా౭త్వ సిద్ధాంతమునకు శారణకూశమయినడి 

జాక్ లండను, ఛాన్లెన్ మేజరు, మేరీజాన్ సను, యస్ 

వీక్ మైశేల్, పాల్ లీస్పర్ ఫోర్డు, ఎఫ్ మేరియన్ (శ్రాభర్డు 

విస్టృన్ చర్చిలు, ఓవెన్ విస్టరు మున్నగువారు ఈలోవల 

శాల్చనీక శాయుత మైన నవలారచనను "వెంపొందించిరి 

పండొమ్మిదన శళాట్టి చరనుకాలమున అమెరికను 

పాహిత్యమునందు వోవ్యయుత ఇావ్యరచయితలకు ఓ 

(ప్రముఖష్థానము. చేకూరెను వారిలో నూర్క్జ్వన్ 

ఆ(గ్రగ వోన్యరచనారంగమున జిన్ వార్డు 

ఇెట్రోలియమ్ వి నన్పీ నిళ్లేసీటర్ డన్నీ, కాన్ బిళ్ళింగ్ను, 

పీళాన్మిత్తు మున్నగువారును, జార్జి అజె, డాక్ మార్కిిను 

యూశేఫీలు, అగ్జన్వాసు, జ్లేమ్సు ధూర్భరు మున్నగు 

చారు నార్తాషశ్రిశా- వ్యానరచచా... వత్రికారచవా 

రంగములందును | శ 1940, 1050 నం [పొాంతమున 

కృపి యొనర్భిరి 

ఇరువదవ శ'ాన్లిలో, నవలా రచయితలకు (పాంతీ 
యశ్వమునందు ఆకిరుది 'హిచ్చయ్యెమ మేరీఎల్లెన్ ఛేజ, 

విల్లాశేథరు, బూర్ టార్కింగుటను, సీంశ్లేర్ అెలిను 
ఇ ఏ మార్క్వుర్ణు ఎడ్గాఫెరృరు, జాన్యోన్ బక్ అను 

కవులు యీ జాతి రచనకు ఉత్తను (పతినిధులు 

వందొమ్మిదన శళాన్ది |వ్మప్రథమ దళయంగు 'జేర్చు 

చిన్నీ మోర్ కూసడు అను నాతడు భారి తళ నవలలను 

రచించెను అంతకుపూర్వముననే ఇట్టి రచనలయందు 

అమెరి కాలో పొఠకలోకమునకు విశేష పీతి ఉదయించి 

ఉండెను అ చేళమున ఇట్టి అక్యు త్తనుమైన ననలలిను 

పూర్వే ఎల్లెన్, మార్గశెట్ మిశెలు, శైశెక్ విక్సెంటు 

లివెటు, ఈస్టర్ పోర్చు, శేమ్ఫులోయిడు, శెన్నెల్ 

రోజు, ఘాకొకిల్ణే కాన్ టరు, ష్టార్క్యంగు అను కవులు 

రచియించిరి 

ఆమెరిళా నంయు క్ష రాష్ట్రములలో కళానిళా రచన 

యండు ఆగగణ్యులుగా నెన్నబడినశారు డొగోలీ 

పొక్క్ర్కు విలియంబేవియలు స్టీలు, ఉరైన్ ఆనీ 

పోగ్టరు, విలియం సారోయక్ అను కవులై యున్నారు 
చేడు అమెరికన్ సాహిత్య జీనితములో కవిశ్వమునకు 

గొప్ప గారతమేర్భడియున్నడి |క్రీ ళ 1918 వ నం లో 

అమెరికను పాహీత్యను 

వోరియట్ న్ముక్రో అనునామె 'పొయి|ట్రీ ' అను పద్యమయ 

మైన స్మతిళను ప్థాపించెను అందు అనాటి కవికయందళి 

(కొత్త తెన్నులు మూర్తీ గ్రవించెను 

ఈ వల్రికా (ప్రచురణము కనిత్యమువందు గాఢ 

మయిన ఆస కీని కల్పించెను ఆ స్మతిక యందు సెక్కు 

నుంది రచయితలకు తను రచనలను |ప్రచురించుటకు 

అనశాశములభించిను స్వల్సినరిమాణము అల్బజీవితము 

గల పత్రిక అనేకములు వెలువడెను అఆంతకుమున్ను తను 

కవిశను (ప్రచురించు ఖాగ్య మెరుగని రతయికలకు కూడ 

ఈము రచనలను వాటియందు. |ప్రచురించుట శనకాళము 

కలిగెను ఆ యుద్యమను నృజవార్మక ములయిన అశేష 

కవిశా ప్రక్రీయల ఉత్పత్తికి గొన దోవాదమొన7ను 

ఎమీలో వెలు, వాచెల్లించ్వే, శాల్ట్సొండ్ అర్ధ, ఎ[జా 

ళొండు, టీ యస్ ఇలియట్, జాన్ గోల్టుస్లెచరు, 

శావ్రొడ్ ఎయిశకెను, కార్ల్ వవీరో, వాళెకీర్టీ వెన్సు, 

ఇ ॥ కమ్మింగ్పు- వీరందరు ఆ ఖాకీ యందలి అమెరి 

కను కవిత్వమునందు గణనీయమైన వివిధ పొరవ్వత 
[వ్రశ్రీయలకు ప్రతినిధులుగా నున్నారు 

ఎడ్గార్ ీమూస్టర్సు, రోబర్టుఫొన్టు రోబివ్సక్ తెఫర్చు, 
'రెటు అను రళయిళల కవిశ్వములలో (ప్రాంతీయ 

శ్వము ముఖ్యమైన విషయనుయ్యను 

ఈ కళాబ్టీయందు అమెరిక నుకవిశ్వమునందు ప్రముఖ 

వంగ్రచాయచాడి యబునవాడ; ఇ ఎ రోనిన్సను 

ఈ వం్యవచాయమునకు చెందిన ఇతరులు విలియమ్ ఎల్లెరీ 

శీనాడ్డ్క, ఎలీనోర్ వై లీ, సారాటివ్ డేలు, వోస్ట్మకేను 

ఎడ్నానెంటు, విల్సెంట్మిళ్లే అర్చిళొల్డుమేక్లీవ అను 
చానవై యున్నారు 

ఫీగో కవులు కూడ అమెరికను కవిత్వమును శమ 

విశిష్టమైన రచనలిచే "వెంపొందించిరి పాల్ లా లెన్సుడన్ 

కారు అము గోచయిత యో వర్గమునకు చెందిన కవులలో 

విశిష్టతను గన్నవాడు 'కౌంటీకళ్లిను, కేమ్సునెళ్లెన్ 

జాన్ఫము, లాంగ్ స్టవ్ వ్యూను జను వారి (ప్రాముఖ్యము 

గణవీయ మైనది 

వందొమ్మిరన శశాబ్ధి ఉత్తరథాగమున ఆవానుక 

ముగా పడియున్న అమెరికను ఛాటకరంగను (కొత్త 

యుగమున (ప్రజలమైన పాతను వపొందెను ఇరునదన 
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అమెరికా అండను = ఉత్తరము (భూగోళము) 

శళాక్టీమండి ఈ సారన్వత కళారూసము అత్యున్నత 

స్థానము న్యాక్రమించుకో నెను యూనీ ఓనీలు అనునతడు 

వాటళ రచయికలలో నగ్రగణ్యుడు మాక్స్ వెల్ 

యాండర్ నను, ఫిలివ్ళార్కీ మ *ర్కుళోనల్లీ, జెన్ పెట్టు 

'రాశల్ డ్రాధర్చు, నిడ్నే వళోవర్డు జార్జియన్, శాఫ్ మను, 
క్లీషృర్డ్ ఆడెట్సు ఎల్టుర్ వైను, ఇృాన్నెస్సీ విలియమ్మ్భు, 

ఇారన్టన్ వై ల్లరు అను వారుకూడ ఉత్తమమైన నాటక 

ములను థ్రానీరి 

ఇరువదియవ శశార్టి మొదటి దళకములో, ఇర్వింగ్ 
ఇానిటు, పొల్ ఎల్బర్ మోర్కు డల్ల్యు సీ వాంచెలు 

అనువారి నాయకత్వమున వ్య్యూమనిష్టు సం[వ్రబాయము 

"ఫెంపొం చెను అదిశారణముగా సాహిత్యవినుర్శనము విశే 

షముగా పొఠకులదృష్టి నొకర్షించెను ఇా౯ావిక్ మీక్కు, 

సచ్ ఎల్ మెంకేను రాండొల్భుజోర్ను, పానీ 
సీజల్ శాన్ కీ మొదలగువారితో కూడిన ప్రతినచవర్గము, 

వైచారి హక్కులతో పోటీ యొనర్చిరి బాయీమమ్ఫర్డు, 

మాళ్కోమ్శౌలే, ఎడ్మండ్ విల్బమ నూతన వా న్తవికతో 

థ్యమమువకు నుముఖులుగానుండి, (అమెరికా) జాతీయ 

సాహిత్యమునందలి సౌంఘీశ భావముల విమయమున 

మార్క్సిస్టు దృశ్చళమును అవలంనించిరి é ¥ 1980 

నం ఈ (ప్రాంతమున ఈ దృక్పథమును మాళ్ళొళన్స్ 

నును, వాళ్టో[ఫ్రొంకు, (గ్రాన్ విల్లీహిక్సు అనువారు బళ 

పరచిరి తరువాతి దశార్టిలో వెలనడిన రళనలందు 

విమర్శనకళయే (వళానవిషయమ య్యెను ఈ కాలములో 

ఎశ్రాపొండు, టి యన్ ఇలియట్కు ఆర్ సీ క్లాక్ 

మూరు ఐఏ రిచర్దు అనువారు ప్రధానముగా విమర్శ 

నాళ్ళళ రచనలు శాబించిరి ఇరువదవ శాల్లిలో జాన్ 

ఫిస్కీ, హానీ ఆడమ్సు, $యోడార్ రూశ్వెల్టు, వుడో 

విళ్ళను అనువారు |శానీన రచనల ద్వారమున 

(అమెరికను) భారి కక 'వాళ్ళయము మిక్కిలి అభివృద్ధి 

శెరిిను శాల(క్రనుమున చారిత్రక సంఘటనలను, 

సాంఘీక..మానసేక.క క్ర్వరూవముల వ్యాఖ్యానించుటకు 

శర్మిశ్రశారులు ఎక్కుడు (ప్రాముఖ్యము నొవగిరి 

ఈ శాలమునందు ఛార్లెస్ నీదు, [సిక్ జాక్సన్ 

టర్నరు, జేమ్సు వోర్వే రోలిన్సను ఆను కవులు విస్తార 

ముగా ఛార్మితకరచన లొనర్చిరి ॥ీ శ 320ననం 

మొదలుకొనీ చర్మీక రచనయంరు అగగణ్యులుగా 

'వెలువడినచారు, శారల్టన్ జే హెచ్ హేను, ఇర్లిక్ 

శేవిన్లు, ఆర్థర్ శీనీంగరు, ఆర్థర్ '్టేసంరు జూనియరు 

వాచ్ యన్ శామ్మాగరు, యక్ ఇ మారినను 

మున్నగువావై యున్నారు 

డో haf 

అమెరికొఖండము ఊ  త్రరము (ఖూగోళము) 

శ్రీశ 1402 లో అమెరికా కనుగొనబడుట కొలంబను 

యొక్క వశ్చమనౌళాయ్య్మాత్రలకు ఫలితము కాగి అమెరి 

గోవెన్సూన, మధ్య కెజిలుకు వచ్చినప్పు డాఖండమును 

మొడట కని పెట్టినట్లు తలంపవడుటచేే క్రీ శ 1541లో 

మెర్కేటరు ఆ భూళాగమునకు అకని నామమును అనున 

రించి అమెరిళా ఆను చేరు"వెనైను ఖండము యొక్క 

ఆక్రతుణమును, అంతర వవేళమును, అట్లాంటిక్ నముద్ర 

కీరడేళమ్ణుల (ప్రయత్న ములశే అభివృద్ధి శెంచెను 

ఉశ్షరఆమెరిశా, ఆనియా ఖండముమండి సన్నని 

శేరింగు జలినంధిచే 'వేరు కేయబడియున్నడి ఇంగలి 

చాలభాగము మకరేఖకును, (ధునశేఖకును నడును 

100 వళ్చిమ శేఖాంళమున కిరు పక్కల సమానముగా 

ఇ్యాపించియున్నది కది "వెద్దభంథములలో మూడనరి 

డీనివై శాఖ్యము 80 అతల చ మైళ్ళు గీనికొలిక 
ఉత్తరమునుండి ద&ణమునకు 6,000 మైళ్లు వంయు క్ష 

శాష్ట్రములు ఉత్తరమున మధ్యధళా నముదమువరకును 

ఇ్యావించిఉన్నను, చిక్కు విషయములలో మధ్యధరా 

సమ్ముద [ప్రాంత లేళములకన్న ఖిన్నములుగా నున్నలి 
సంయు క్రశాష్ట్రములకు ఉత్తరమున ఉన్న కెనడా 

సుమారు అం'కే విప ఎక మైనది సంయు క్షశాష్ట్రములకు 

దతణమున 'మెక్సీకోయును, ఇతర [ప్రజాస్వామ్యము 

లను ఉన్నవి 
(గ్రీమలాండు [ప్రధాన ఖండమునుండి నాఫిన్ అభాతము 

చేతను, జేవిను జలనంధిలేశను; 'వేరుటేయబడి యున్నది 

బాఫీన్ద్వివము [గ్రీనులొండుకును (ప్రధాన ఖండమునకును 

మధ్య ఉన్న (ధువమండల డ్వీన సమూహమునం డెల్ల 

"పెద్దది ఇది (చ్రథానభిండమునుండి బూతియాసహడ్సను 

సింధుళాఖల జేతను, సొడ్సను జలనంధిదేళను విభజింపబడి 

యున్నది బొంకు, గ్రాంటు, విక్టోరియా, బూకియా 

m4 



అమెరికా ఖండము = ఉత్తరము (భూగోళను) 

ఇనునవి ఈ ద్వీప సమూపహామునందలి ఇతరద్వీపములు  సీంధుశాఖలును, పాడ్చను అఖాతమును ఖండముతీరము 
(వనిర్ధములై న పడమటి ఇండియాడినుల్ము కరిబియన్ లోనికి చొచ్చుకొనిపోయిన (ప్రధాన జలభాగములు 

సము దమునందలి ద్విపసమూసాములు, క్వీను ఛార్గొటి భౌతిక న్వహవము ఉత్తర అమెరికా ఖండమును 
ఛాంకూవరు ద్వీపములు పంఫిక్ తీరమునకు ఎదురుగా (1) పసిఖక్ సర్వతపం క్రి (2 తూర్పు ఉన్నకథూములు 

ఉన్నవి అలాస్కా, శాలిఫోర్నియా మెక్సికో లాలెన్సు, (8) మధ్య మైచానములు అని మూడుశాగములుగా 

|. అర 
జ జ చువళస్తమ్పుద్ర ము 

ని లీటరు పల 



అమెలీకొ భిండను = ఉక్తరము (భూగోళను) 

విళకేంచుట మేలు ఇట్టి విఖాగమువలన అచ్చటి యో 

స్థితిని, వృతనంసదను, ఇతర పరిస్థితులను నులభ్లముగా 

అర్థము. చేసికొనుటకు వీలగును ఇతర వివరములున్ను 

స్థానిక 'భేదములును, (ప్రధానముకైన ఈ అంళముల 

నుండి, సహజముగా వర్చడినట్టివే 

1 వసిఫీక్ నర్వతవంక్షి ఈ పర్వశవంక్ని వసీఫిక్ 

రీరమునంటి ఉత్తరమునుండి దతిణమువరకు వ్యాపించు 

టయే కాక ఇంకను దడిణముగా దతీణ అమెరిళశాలోని! 

కూడ కొనసాగుచున్నది ఇది పసిఫిక్ నము[ర్రతీఠరనము 

నంటియున్న సబఫిక్ పర్యతమేఖలలోని ఓక ఛాగము 

ఈ పర్వశపం క్రి హిమాలయము లేర్చడిన కాలముననే 

వర్నడినది ఈ మడత వర్వకములలో నలువిధములై న 

గుట్టలు కనవిడుచున్నవి వీటి ఇరుఫార్భ్యములందును 

బంగారము, వెండి, లాగి వీనము, నూనె కలవు 

పర్వతవం క్రిలో "పెక్కు నర్వతములు సమౌవాంళ 

రముగా వ్యాపించి, ధతణమున నినృతములై, తిరిగి 

మధ్యఅమెరికాళో కలియుచున్నవి ఉశ్రరమున కెనడాలో 

ఈ పర్వములు కీరభూమినుండియు కలివు వీటికి తీర 

పర్వతములు, 'సెల్కర్కు, వర్వతములు, గాకీసర్వకములు 

అని పేళ్లు దతిణమున వాని పరిశిష్టములు తీరవర్వశ 

ములు, శాస్కేడు, సిరానివాడా, ఛాకీవర్వకములు అని 

పిలునజడును వీటిలో రాకీవర్వతములు (ప్రధానము 

లైనరి ఈ వర్వతం క్తుల నడును కొలశేడో, "పెద్ద 

ఆమెరిశా ఎడారి, (గ్రోటు చేన్ మున్నగు మై డానములు, 

ఎడారులు, కాశిఫోక్షియాకోయ మొదలగు సుందరము 

లై లోయలు కనబడుచున్న వి 

2 తూర్పు ఉన్నలభూములు తూర్పు తీరమున ఉళ్ళ 

రమునుండి దశిణమునరకును (గీనుల "డు వీళళూమియు 

ఇెసేయనుపీల్ణును ఆ ప్థాషియను వర్వతములును, 
'న్యావీంచియున్న వి 

₹వేశీయను పీర్ణనునది కకినస్ఫాటిళ కిలామయ 

ద్రజేతు ఇది పసిఫిక్ సర్వకపం క్రి కంచెను ముం చేర్చడి 

నది ఇందు ఇనుము, రోగి, వెండి, బంగారము, 

నిళలు కలవు అఫ్థాషియను పర్వళముల పడమటి పార్శ్వ 

మున ఖండమునకు సంవింధించిన ముఖ్యమైన బొగ్గు 

గనులునే, నూనె గమలును గలవు పీల్చు ఇన్చు చేర్చ 

డిన పెక్కు సరన్సులు గొప్ప హినమయుగములలో హీను 

ఫలకములవే కేయంబడిన వివరములు మధ్య మైదానము 

లకు ఉర్తరముగా పొరు మంచుప్రవావాములు కరగిన 

హిమఫలికమురివలన ఏర్పడినవి ఉ త్తరాన వాడ్సన్ళలోయ 

నుండినై రృతిదిక్కుగా 'బన్నీనుళలోయవ రకును వ్యాపించు 

అప్తామియనులలో కొండలును, పీఠథూములును కలవు 

ఈ కొండలు పీడ్మంటు అనకడు వెడల్బయిన వీరథూమి 

రూవమున అట్లాంటిక్ కీరమునరకును ఇ్యాపించుచున్న ని 

అట్లాంటిక్ సముద్రములో వడు వేగనంతములై న నదు 

లచే ఈ పీఠభూమి విళక్తము చీయబడుచున్నది వేగ 

వంతముశై న నదులును, జలపొతములును విస్తారముగా 

గల ఈ పంక్తికి జలపొతవం క్రి (Fall 1190) అని "వేరు 

వీలవర్వళవం క్షి (Blue Mountain ridge) పీడ్మంటుకు 

పడమటి సరివొద్దు డానికి నడమట విళాలములయిన 

బొగ్గగనులికు (వ్రవద్ధివడనిన అలిఘనలీ పీళగూమి కలదు 

మధ్య మైదానములు పడమటి పర్వతం క్రి కీని తూర్పు 

ఉన్నతభూములకును నడును న్న |ప్రచేశమంతయు చదు 

నయిన భూములతో కూడియున్నది నాడ్సను అభాతము 

నకును, "పెద్ద నరస్సులకును, మినీసీవీ “నెంటులాెన్సు 
నదులకును, అట్లాంటిక్ తీరమునకును చుట్టును వర్ణపు 

భూములు గలన్చ మధ్యనున్న వల్లి వుభూములనుండి అచ్చటి 

చేల వడనుటగా ఎత్తుగా "ెరిగి రాకీవర్వకములక్రో 

కలియుచున్నది ఈ (ప్రదేశమునకు పెద్ద మైదానము అని 

"పేరు కెనడా షీల్డు ప్రాంత మునందుతవ్న మిగిలిన మధ్య 

మైచానము క్రింద భూగర్భములో ఇటీవలి కాలిమున తీర్చ 

డిన మె్తని పిండిరాళ్ళ కొండలు కనుపట్టును 

ఈ ఖండమునందలి నదులను రెండు గొవ్పశాఖలుగా 

విభజింపవచ్చును (1) పడమటి వర్వతపం క్తులనుండి పని 

ఫిక్ నమ్ముదములో వడు నదులు (కీ) మధ్యమైబానముఅ 
మండి అర్కిటిప సముద్రములో కాని అట్లోంటేకు నము 

(దములోశాని పడు నదులు 

అలాస్కాలోని యూకను, కెనడాలోని (ఫేజర్కు 

కొలంభయా నదుల, సంయృుక్తరాష్ట్రము అందని 

శ్నీప, కోలరేడో వదులు మొదటిశాఖకు చెందును 

మెళంజీనరీ ఆర్కిటిక్ సము[దములోనికి పవహించును 

సాస్కెచ్చివాచాయు ఎజ్జనడియును విన్ని"వెగ్ నరన్సు 



చ్వాకా వెడ్సను అఖాళములోనికి (ప్రవహించుము. 'వెద్ద 

నరన్సులనుండి (ప్రవహించు సెంటులా'రెన్సువది ఆట్లాం 

టిక్ సముద్రములో పడుచున్నది ఈ రెండనళాఖకు 

చెందిన (ప్రభాననుయిన ఈ నదులన్నియు "ెనడాలోశే 
ఉన్నవి మిస్పిఎపీ నువోనడియు డానీ ఉపనదులును మధ్య 

మైదానముల దతీణమునుండి (ప్రవహీంచుచున్నవి ఆ 

ఉవనదులిలో ఆర్క.న్ వేన్, మిస్సారీ పశ్పీనము వర్వతముల 

నుండియు ఓహియో 'వెస్ననీనదులు తూర్పు ఉన్నత 

భూములనుండియు (పవహించుచున్నవి ఆస్టాఫియనుల 

యందు పుట్టి అట్లాంటిక్ నము[ద్రములోనికి (ప్రవహించు 

చిన్న నదులు అనేకము లున్నవి వానిలో హాడ్చను, 

'జెలావేర్కు పోటోమాక్ అనునవి ముఖ్యములై నవి 

రియ్యోగాం డీ డీవార్టీయు చాని ఉవనదులును మెక్సికో 

సింధుళాఖలో కలియుచున్నవి 

శోకీ నర్యతములందును అచ్చటి వీఠథూములందును 

చెప్కం సరస్సు లున్నవి వానిలో "పెద్ద ఉప్పు వరమ 

మిక్కిలి (వవిద్ధమైనది (గేటుశేరు, (గేటున్లేవు ఆత 

జాస్కా, విన్ని పిగ్ సరన్సులును నుఫీరియరు, మీచి 

గాన్, వ్యూరవ్, ఈరీ అంటారియో మొదలగు మనో 

నరన్సులును ఒక "పెద్ద సరఃవంక్తిగా వర్చడి యున్నవి 

ఇవి చాయన్యమునుండి ఆగ్నేయము వరకును వ్యాపించి 

యున్నవి ఇవన్నియు శెడాళలోనే ఉన్నవని చెర 

వచ్చును శాని వై నుహోసరన్నులు శనడా సంయుక్త 

శాష్ట్రముల వరివాద్దునందున్న వి ఈళాన్య భాగమున 

"వెద్దవియు, చిన్నవియు అగు అనేక సరస్సు లున్నవి 

శీతోష్టస్టతి శీశశాలములో శ్వీనుణార్లటీ ద్వీవము 

నకు దతిణముననున్న వడనుటి తీరము, మధ్య అమెరికా, 

మిసిసిపీ తీరమునందళి "సెంట్ లూటూకి దచిణము 

నందలి వళ్లపు భూములు, న్యూయాద్కువరకును గలి 

శూర్చుతీర (ప్రదేశములు తప్ప మిగిలిన ఉత్తర ఆమెరికా 

అంతయు. నీరు ఘనీభవించు ఉమ్టీ[గ్రకకు (56 

mg Point) కిందుగా ఉండును నడమటి తీరము, 

బ్రిటిను కొలంబియో శీరము చేరుచున్న ఉత్తర ససిఫిక్ 

ఉర్ణజల |(వవోవాముచే ఆవరించి యుండును, అచ్చట 

అది చీలి దతణమున కీశజల (వ్రవాపాముగమ, ఉత్తర 

మున ఉర్ణఆల (ప్రవావాముగను మొరుచున్నడి 

ఆమెరికా ఇండము = ఉత్తరము (భూగోళము) 

ఈ ఉన్న (ప్రనాహముయొక్క [ప్రభావము పడమటి 

శీరమున అట్లాంటిక్ శీరమునకం'పె మిక్కిలి ఉత్తరము 

వరకును శానజడుచున్నది ఈశాన్య తీరమునకు దూర 

ముగా (ప్రవహించు. శీతల ల్మాబ్రడారు ప్రవాహము 

అచ్చటి భూములను చల్లగా ఉందును ఈ ప్రవావాము 

ఉన్ణఆల (ప్రవాహము (౮881880) తే కళీఎనప్పుడు 

(ప్రమాదకరమైవ పొగమంచు వర్పడుచుండును ఏ 

వర్వత సంక్షిచేకాని అడ్డవిడవి శీతల (ధ్రువమండల 

ఇాయువులు గతిణమున 6యోగగ్రాండ్ డీవాక్టీ పెంట్ 

లూయోల వరకునుగల ఖండభాగమును చల్లగా 

ఉంచును న్యూయీర్కు నున్నా (0) డిగ్రీలకు (కిందుగా 

ఉండును ఖండనునకు నడమటినుండి తూర్పునకు అడ్డ 

ముగా చెక్కు వాయుగుండములు సంచరించుచు గాలి 

ఛాలుగరి గాకీపర్వత భాగమునకు వర్షమును ఇచ్చును 

శాని ఖండములో ఆవి పొడిగానే ఉండును 

ఉత్తర పసిఫిక్ తీరమున పంనత్సరనుంతయు వర్ష 

పొతము ఉండును, కాని గాతి కొట్టువెపున గళ లోయ 

అన్నియు శుష్కములుగా ఉండును ఉత్తర వవీఫిక్ 

(టీవావామునుండి వీచువాయువులు ఉస్తముత్తై. నీటి 

ఆవిరితో గూడి సడమటి తీరమున అధికవర్ణము కలి 

గించును అవి జకొక్కన్పుడు శాకీవర్వశ పంక్తిని 

చాటి మైదానములోనికిదిగి (ధునముండల చాయువుల 

చల్లదనమునకు కొంత ఉవళాంతిని పముకూర్నును ఈ 

వాయువులకు “చినూక్సు* అని పేరు శాన్ ఫ్రాన్సిస్కో 

చుట్టుకున్న |ప్రడేళము వెస్ట్టీ వాయువుల వ్రభానమునకు 

గురియై శీతశాలమున దజిణముగా కిరుగును వేవనిలో 

ఆ ప్రదేశమున వాటి (ప్రభావము ఉండదు అందుచే 

ఈ స్వల్ప (ప్రదేశమున మధ్యధరా శీతోష్ణస్థితి శాన 

విడును 

'చేననిలో, వాయవ్యమున మేళంజీ ముఖత్వారము 

వరకును, నరఃవం క్తి వరకును శేరుగా లా(విడారు 

శాష్ట్రము వరకును గల ఖండమునందథి చాఠథాగము 

నందు ఉహ్జా[గ్రత 60 Fo అర్ధికనుగా ఉండును 

మెక్సికన్ పీఠభూమిలో అావశ్రమము 90° ౯ క శైగా 

నుండును మధ్య మైచానములు మిక్కిలి ఉజ్ణములగును 

శీకశాలములో నీటి గడ్డకట్టు ఉష్ణోగళకు (0) 
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అమెరికా ఖండము ఉత్తరము (భూగోళము) 

(డ్రిందుగాఉండు న్యూయార్కు ఇప్పుడు దఉణభారత 

'చేళము యొక్క పళ్ళ్చిమకీరమువలె అధికమైన ఉన్తము 
వకు గురిఆగును మెక్సికో సింధు శాఖనుండి ఉస్త్రవాయు 

వులు (సాధారణ వవనములు) ఖండముయొక్క. వైభాగ 

మునకు వీచి ఉ త్తరమునుండివచ్చు శీతలవాయు నమూ 

హములవైగా [వయాతించుచు, మధ్య మైదానములో 

వేసవి కాలమున వర్ణ ము కలిగించును ఈశాన్య వ్యాపార 

వననములు పడనుటి ఇండియా ద్వీవములకును, మధ్య 

అమెరిశా తూర్చులీ రమునకును సంవత్సరముపొడుగునను 

అధ్ధికవర్షమును కలుగ కేయును మెక్సికన్ పీఠభూమి 

అధిళమగు ఉష్ణోగ్రతప శానయిన కాళడణామున 

మైన బుతువనన మొకటి బయలులేరి మెల్సళో పడమటి 

తీరమునకు వర్ష మువొసగును కాన్ ఫ్రాన్సిస్కో చుట్టుపట్ల 

గలి (ప్రదేశమున శీత కాలమున చర్చ ము కురియును మధ్య 

మైచానములందును, మెక్సికో ఆగ్నేయ పక్సిమకీరము 

అందును, వేసవిలో నరములు కురియుచుండును సంవ 

కృరము పొడుగునను వర్ణము కురియు |వేచేశములు 

మూడు ఉన్నవి 1 ఉత్తర వసిఫిక్ తీరము & వడమటి 
ఇండియా ద్వీవములు మధ్యఅమెరిశా శూర్చుతీరము, 

9 ఈశాన్య ఉన్నతభూములు రాకీ పర్వతవంక్తీ వర్ష 

చాయ యందును, చానిచే ఆనరింపబడిన పీశళూము 

అందును, చాల తక్కువ నర్గము కురియును అందుచే 

ఆక్కడ ఎడారులు వీర్పడినవి 

నహజి వృషనంసద ఉత్తర అమెరికా యందలి 

సవాజవృతనంపర ఆయా వ్రడేళములందలి కీతోన్షస్థితుల 

కనుగుణముగాఉన్నడి అలాస్కా నుండి లాబడారువరకు 

టండ్రాఖాగము చ్యాఎంచిఉన్నది దతిణనున కెనడాలో 
చాలభాగమందును, పడమటి శాస్టిలరా దతీణభాగ 

మందును నూదీ (వతముతైన) నృతముల వరున 

కవ్చించుచున్నది కూర్చున నరఃవంక్తికి చుట్టుముగల 

అబ్బ ప్రదేశములో  నూచీనతములును, వ్యకచమోళ 

ములువగు వృతములు కలను అప్పాషియను వర్వతము 

అందలి ఉన్నత[వ్రదేశముళందు కూడ నూచీవతము 

లున్నవి అమెరిళా సంయు కృ ళాష్ట్రముల చూర్చుకీరము 

నను వశ్రమోచళ నృతములు గలవు చాని వె భాగ 

మును నమశీశలమనియు (కంది ాగమును నమోష్ట 

మనియు శెప్పవచ్చును ఆ అజాంళలేఖలమీద నే వడమటి 
తీరమున ఇట్టి నహాజవృతనంవదగల కొంతభాగమున్నది 

నంయు క్త శాష్ట్రములండలి మధ్య మైదానములును 

శెనడా మధ్యళాగమందలి అల్బప్రలేశమును పచ్చిక బయ 

ళ్ళశే ఆనరింపబడిఉన్నవి వీనికి “ప్రయిరీ” లని "పేరు 

ఈ “ప్రయిరీ' అలో వర్షపాతము ననుసరించి వడమట 

పొట్టిగడ్డియు తూర్పున పొడుగుగడ్డియు చెరుగును 

ఇవి వ్యవసాయము విస్తృశముగ జరుగుచున్న (వదేశ 

ములు శాన్ఫ్రాన్సిస్కో. చుట్టునుగల (వజేళమున మధ్య 

ధరా వృశసంపదయు, మధ్య ఆమెరిశా యందలి ఉష్ణ 

(వవేళములందును, వడమటి ఇండియా ద్యీనములందును, 

ఉక విత్యవారితములై న అరణ్యములును గలవు పబఫిక్ 

శార్జీ లరా యందలి పొడీ వర్గచ్భాయలందు ఎడారు 

లున్నవి 

ఉత్సళ్తి శెనడాయందు | వయిరీలు._ ముఖ్యముగా 

నందలి తూర్చుఖొగములు విస్తృతముగా గోధుమలు 

ఉత్చ_క్తియగు (ప్రదేశములు ఇచ్చట ఓట్లు, శార్లీ, రై, 

అవిసెచెట్లు (వార) (118%) "పెరుగును, ఈ (పదేళ 

మున వ్యవపాయమును, సళుపోషణమును కలిని జరుగు 

చున్నవి ఇది నంయు క్ష రాష్ట్ర ములందు వసంత కాలమున 

గోధుమలు "వెరుగు (ప్రదేశము యొక్క అవ'శేవము దీనికి 

తూర్చున పెద్ద సరన్సులి చుట్టును, ఈశాన్య రాష్ట్రము 
లందును న్యవసాయనును, పకుపోవణమును జతగా 

అరుగు (ప్రజేళమున్నది డీవికి దకిణమున ఖండము 

యొక్క. పూర్వార్థమందు మొదట ఛాన్యము సండు 

(ప్రచేశమును, శరువాత ఖండమున కడ్డుగా ఛాన్యము 

వండునట్టియు, ఫశశాలమున గోధుమలు పండునట్టియు 

[పేశేళమును కలవు 'ెళ్ళానునుండి తూర్పుగా దతీణ 
రాష్ట్రము లన్ని టియందును ప్ర క్తి విస్తారముగా పండును 

ఉన్నతములియిన పశ్చిమ మైదానములలో పందులను, 

కోళ్లను, పెంచు |ప్రదేశములును, ఇంకనువడమటగా గొల్టై 
లను చెంచు ప్రదేశములును ఉచ్న వి శాన్ఫ్రాన్సిస్కో 

చుట్టునుగల మధ్యధళా శీకోన్ల స్థితితోకూడిన |పచేళమున 

మధ్యధరా ఫలో క్పాదక భాగమున్నది ఉత్తర వసిఫీక్ 

శీర |పడేశములందు మి|శ్రవ్యవపాయేము పొగుచున్నది 

"పెద్ద సరస్సులకును, నెంటుళారెన్సునకు ఉళ్తరమునను 



కలపభ్యాపార మే [పథానమైన వృత్తి కెనడా తూర్పు 

పడమర తీరములకు కొలది దూరమున చేపలను పట్టు 

టకు తగిన (ప్రదేళము లున్నవి మెక్సికో ఉస్పతీరము 

అందును మేధ్యఆ మెరి శా (వళాస్వామ్యము అందును 

చెరకు, రబ్బరు, పొగాకు, ననిల్లా (/2111l2) జవవవార 

'మొదరిగునవి సెంచబడును సనుశీతోన్ల పర్వత తటము 

అందు శాఫీయు విస్తారమైన మొక్కళొన్నయు "వెరు 

గును పీరళూములందు [వత్తి గోధుమ, మొక్కజొన్న 

పండును ఇచ్చట గొజ్టెలును పశువులును పెంచలిడును 

క్యూకా పోర్టోరికోలు చెరకును, పొగాకును, విస్తార 

ముగా పండించు (ప్రదేశములు జమైళా, శెరపనకును, 

బొంళ ఆరటినండ్లకును ప్రసిద్ధి చిన్న ద్వీవములలో వివిధ 

ములియిన ఉస్తమండలపు పంటలు పండును 

అమేరికా ఖఇండనులో అధికమైన ఖవిజనంవధ కలదు 

"భడాలో ఖనిజములుగళ ముఖ్య(వచేశము. "చెడ్డ నర 

మృలకు ఉ_త్తరమునతన్నడి (ప్రవంచమునందతి మొ త్రము 

నికిల్, రాగ, లోవాములలో శవ వంతు ఇచ్చటనే 

ఉత్ప్తీ అగుచున్నది నుపీరియరు వరన్సు ఉత్తరతీరము 

లందును, క్వీజెక్ లా(బడారు ఇందును నీ న్హృతములై న 
ఇనున గనులు కలవు పోర్కు్యునైను, కర్కులాండు 
నరన్సుల (ప్రాంతములలో వెండి, మణిశిల ఇంగారము 

కలవు ఇవిగాక సడనుటి శార్జిలరా షౌర్శములందు 

మానెగను లున్నట్లు తలవవిడుచున్నది కెనణాయందలి 

(వ్రయిరీలక్రింద "పెద్ద జొగ్గుగనులున్నవి (1) అస్లాషినా 

(2) దశణ అప్లాషియన్ (8) ఇలినోయిన్ (8) ళన్నాస్ 

(ర) ఓళహోమా చిన్సిక్వేనియాలు అమెరిళా సంయుక్త 

శాష్ట్రములిందలి ముఖ్యమైన బొగ్గుగనుల |ప్రశేశములు 

శాలీఫోర్నియా, ఖండమధ్య రాష్ట్రములు, టళ్ళామ్క 
ఉత్తర అష్టాషియను, సీంధుశాఖాలీరము, మెక్సికో 

యందలి 'ఇెంపీళో మున్నగునవి నూనెను ఉత్ప క్తిచేయు 

ముఖ్య కేంద్రములు ఇనుము, బొగ్గులకుతోడు (గ్రవం 

చమునందలి వెండిలో సగము భాగమును, విస్తారమైన 

శాగియును, మెక్సికోయందలి వీళటామి (ప్రొాంకములితో 

ఉతృర్నమగును అమెరికాలో సడనుటి శార్జిలరోఖాగ 

మందుళాగి, జింకు వింగారోము, వెండి, సీవము మున్నగు 

ఖనిజములలో చాలళాగము ఉశ్చన్ననుగును అల్లామీ 

అమెరికా ఖంతము = ఉశ్రరమ (భాగోళను) 

యను సర్వరములలో అల్యూమినము గనులు [శన్వవిడు 

చున్నవి మిన్నెసోటా, విస్కాన్సిన్ మిచిగాన్, అను 

(గ్రచేళములందు ముఖ్యముగా ముకళ ఇనుము కాన 

వచ్చుచున్నది అమెరిశా పంయు క్రరాష్ట్రిములు అక్ర 

కమ్ము తగరము, మాంగలీను, క్రోమియము, నికిలు, 

టంగొస్టను, సౌలీరము మున్నగు లోహములలో కొర 

వడి ఉన్నవనుట గమనింపవలసిన విషయము 
నడాలో పెద్ద నరన్నులకును, 'సెంటులారెన్సుకును, 

కూర్చు ప్రదేశమున జరి క్రి ఆధారములు అధికముగా 

"పెంపొందింప ఇడుచున్నవి జట్టిఏ కొన్ని అంటారియో 

వై దశిభాగమున కూడ కలవు అమెరికా బీంయు క్ల 

శాష్ట్రములందలి జలక క్రిలో అధికభాగము ఉత్తర 

ఈశాన్య ఛాగములందును, అప్లాషియను అందును, 

జలపొత సం క్రియందును, "ఖన్నెఫీయందును ఉత్పన్న 

మగుచున్నది 
ప్రజలు = రాజకీయ విభాగములు యూరోపియనులు 

రాకముందు ఆమెరికాలో ఎజ్జఇండియనులు వివసీంచు 

చుండిరి వీరు శేళ ద్రిమ్మురులయి, 'వేటాడుచు ముఖ్యముగో 

(వయికిలలో నివసించుచుండిరి ఆజ్ 'మెక్కులనబడు 

చాగరక [మలు మెక్సికో యందును, మధ్యఆమెరి కా 

యందును చెలకొనియుండిరి 

(క్రన్తుతము అమెరికా ఈ కింది జీళములుగా విళజింవ 

బడి ఉన్నవి 
1 శనడా ఇది (విటిషు శానునువెబ్తనందళి భాగము 

న్యూ ఫొండులాండు లా విడారులు కూడ ఇందులో 

కూడితన్నవి ఇవి క్రీ శ 1049 లో ఇందు కోలనీనని 

8 ఆమెరికా సంయు రాష్ట్రములలో శాయవ్య 

మున అలాస్కాయు, ఫోర్టోరికోయు, సెబామాశాలున 

(వ్రదేళమును కలినియున్నవి 

8 మెక్సీకో ఒక (ప్రజొస్వాగ్యురాజ్యము ఇది అమెరికా 

నంయు క్ల రాష్ట్రములకు ద&ీణమున ఉన్నది 
4 గా'నులా, హండూళాన్, సాల్పడారు, నికోరా 

గువ్వా శాష్ట్రారిశా, ఇునానూ అనునవి మధథ్యఅమెరిళా 

యందలి (వజాస్వామ్యుములు 

ల్ ర్రిటిషు వొండూళకాను థశ్రిటిషువారి వలస 

శాజ్యమ 



ఇమెరికా ఖండము = ఉత్తరము (భూగోళను) 

6 పడమటి ఇండియా డ్వీఫములలో (అ) క్యూకా 

్రకాస్యామ్యము (ఆ) రెండు న్మీగో |ప్రజాస్యామ్యముల 

నడుము. విక క్షమైన హిప్పానియోలా (ఇ) (విటి 
(ఆవళాళాజ్యము) శకు ఛెందిన జమైశాయు ఇతర 

శ్వీనములు చేరియున్నవి 

అమెరికా వ్యాప్తి ఆక్రమణములు జాకీయ రాజ్య 

వ్రలేళవ్యాప్తి అమెరికా ప్రాథమిక చరిత్రలో స్థిరమైన 

పద్ధతిగా నుండెను కొన్ని అపనాదములున్నను దీని! 

(పకృతి క్తులళో ముఖ్యమైన ఇళరనమన్యలు ఇారణ 

ములై ఉండెను ఆంతరనులై నట్టియు, పై. జేశముతై 

శట్టీయు కష్టములను ఎగుర్కొనుటయు, శాకకీయార్థిక 

నమన్యలును ఆశారణములని చెప్పవచ్చును ఆవ్యా క్త 

వినవు; ఆనరినోర్య మై ఉం లెను అక్రమణఫద్ధతి కృత 

కములై న కుట్రలకు శాక, వ్యవసాయనువలన కాంత 

కీవిశమును సంపాదించు ప్రజల నపాజమైవ అర్థిక 

ఫాంఘిళాభివృద్ధికి ఫలితముగా కర్చణెను వరోయొక 

యూరవు కరాఖ్యముయొక్క ఆలోచనలను గురించిన 

భయమో, ఈర్ష్యయో అశ్రమణ నద్ధకివై అధికమైన 

(థ్రశానము (వదర్శించియుం డెను అక నుణములు చాల 

మట్టుకు పాలవాధిశారుభశోడి సం|వ్రడింపులకో, యుద్ధము 

వలననో, ఆవనరము నలనన్లో, భూమిని కొనుటకో 

ఫరికములై ఉంగెను |వేశి ఇక్ర్షముణతును స్వజేశయ 

విదేశీయ వై రుద్ధ్యమునకును, సంకుచితముల్తై న భవిన్య 

చాళోశనలకును, ఇాళొనం గెను శాని శాలను గడచిన 

కొలదిని సింధుశాఖివరకును దూరమువందలి సనిఫిక్ 

వరకును శ్యాక్తిచెందుట ఛానికి ఎక్కు వవుష్టి చేకూళ్ళ 

వని నిగూసింవణడినడి న్యా స్తీ ఈ [క్రింది నద్ధకుల ననున 

రించి కొనపా లెను 

(1) శ్రీ ౪ 1808 తో ఇెపోలియనునుండి లూయి 
పియావాను కొకుటనలన యూనియనుకు 1,171,081 

చ మై వైశాళ్యముగళ (ప్రదేశము భేకూశెన్సు 
(| శ 1619 1021లో స్లారిడా వంధినలిన 

శ్పియినునుండి 59,800 శ మైళ్ళు వ్రలేశము వంషా 
దింప ఐడైను, 

(8) 4 16ట లో నన్మతమీర ఇళ్చ్ళారు(/0,188 
చ మై) భేర్చజిజెను, 

(శ్రీ ౪ 147 లోని యద్ధములో న్యూమెక్సి 
కోయ, ఉత్తర శాలిఫోర్నియాయు (రకర్78కి చ మై) 

మెక్సిళోనుండి (గ్రహింవఇడి కకమింపలడెను 

(థీ ౪ 148 లో మెక్సిలో వ్రభుత్వమునుండి 

గాడ్చడను కొనుటనలన ద&ణ ఆరికోనా న్యూ మెక్సికో 

లలో (కక్కర్కిర చ మై) |వ్రదేళము నంపౌడింబడెను 

(6) 8౫ 1867 లో రష్యానుండి అలాస్కా (590,581 

చ నై) (ప్రదేశము కొనఐఉను 

(క్రీ ళ 1898 లో వొచాయి. శాణియగు 

లివియు శాలనీ అనునామెకు వరివోర మొసగి 6740 

ఛ మైళ్ళ వై శాల్యముగల నసిఫీక్ సముద్ర గ్వీవమైన 

వొచాయి (2౪౭1) డ్వీనను కలుపుకొన బడెను 

(9) క్రీ ౪ 1808 లో స్పెయినుతో జరిగిన యుద్ధము 

వకు ఫలిరముగా మొత్తము (10,000 శ మైళ్ళవైశా 

ల్యముగల ఫోర్డోరికో, ఫిలిప్పైన్ ద్వీవములు లా(డోను 

థ్వీపములంకలి గాము (౮8120) (గ్రహింపబడినవి 

(౧8 ౪ 1699లో (గేటు విటము జర్మనీలతో 

జరిగిన వంధినలన మొత్తము (కీ చ మైళ్ళు) వైళా 

లృముగళ షామోను వర్గమునకు జెందిన చౌ, ఒన్ సింగా 

ఓయు అను ఛిన్న ద్యీవములతో గూడిన టుట్యులా 

(0211) నం పొదింపబ'ెను 

(10) 8౪ 1918లో డన్నార్కుకుండి నర్జిను 

డ్వినముబు కొనజడినవి 

(11) వైజానికి తోడు భిన్న శాలరులందు సపిఫిక్ 

ద్వీసమునండలి అచ్చటచ్చటి ద్వీపములు అక్రమింప 

ఇడీనవి 

గీ 1008 లో జరిగిన హేవరెల్లా సంధినలన 

"ఫెచామా (వ్రళాస్వామ్యము, సంయు క్ర శాష్ట్రములకు 

ఇిరినియవ్ శీరమునంథలి కొలోనునుండి వనీఫిక్ తీరము 

నందలి "ఫెనామా వఠకుగల ఫదిమైళ్ళ వెడల్పుగల [వేళ 

మును కాళ్ళకముగా  ఉవయోగించుకొను వాక్కు 

ఒనంగెను నంయు క్త కాష్ట్రములకుపోలిను, బ్యాయము 

మున్నగు ఇళర (ప్రయోజవముల విషయమున ప్రశ్యేశాథి 

ఇారము కలడు శాలువ మధ్యస్థమై (ప్రపంచ చాణిజ్యము 

నకు ఉనయోగీంఛునరిగా భుండవలిను 

తీస 
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ద&ణ అమెరికా ఖండము ఉత్తరమున వెడల్పుగాను 

ద&ిణమున సన్నముగాను, మేకుకొనవలెనున్నది ఇది 70 

లతలచ మై వై శాల్యముళతిగి ఇండియాకన్నను 5% 

ెట్లువెద్దదిగానున్న ది వురుచ్చేరియున్న ఆజూంళము వైన 

దీని ఉత్త రపుఅంచు, లర్ దడిణఅజాంళమువైన దీని ద& 

ఇవు కొన ఉన్నవి ఉత్తరఆమెరళా సరస్ఫులయొక్క 

తూర్చుఅంచులను శాకుచుపోవు 80° పశ్చిమ కేభాంళము 

వై ఈ ఖండపు సళ్చినవు అంచును, తూర్పు గ్రిగ్లాండు 

గుండాపోవు 35 పశ్చిమశేభాంళమువై డీని తూర్పు 

అంచును కలవు భూమధ్య శేఖ దాచావు మెజాన్ నదీముఖ 
'చ్యారమునంటి పోవుచున్నది ఈ ఖండము యొక్క 

ఎక్కువభాగము ఉష్ణమండలములోనున్నడి కొద్దిఖాగము 

మ్మాశ్రము భూనుధ్యశేఖకు ఉత్తరముననున్నము ఈ 

ఖండము దతీజార్ధగో ళమునకులెందినది ఈ గోళములో 

మన్న భూభాగము అన్నింటికంటె ఈ ఖండే ఎక్కువ 

దతీణమునకు 'వ్యాపించియున్నది ఈ ఖండములోని 

చేంటాఎరినాన్ (Penta Arinas) అను వట్టణము దటి 

ఇార్థగోళములో నన్నిటికంచు మిక్కిలి దడణనున 

నున్నది 

నైనర్గిక న్వరూవము దజిణ ఆమెరికా యొక్క 

వైవగ్గిః స్వరూవము శీలోస్ట స్థితులు, సులభ గావ్యాములు 

అండీవ్ పర్యతపం క్రి పళ్చిమతీరమునంతయు 5000 

(మెట్లు వ్యాపించియున్న ది ఇందు ఛింబరోజో, కొటో 

పొక్సివంటి ఆగ్నివర్వతములును ఎత్తైన పీరథూములును 

నరమృయును కలవు ఇది మడతలుగొనుండును భూగర్భ 

శ న్ర్రజ్ఞణు ఇది ఇటీవలెనే ఉద్భవించినదందుగు వనీఫిక్ 

తీర పర్వశవం క్రి చిన్నది ఇది ద&ణ చిలీచేళమునందలి 

శిలార్వీపములలో నంతమగుచున్నది ఖండమునకు 

ఈళాన్యశాగమున నున్న @e లుగయాభాఉన్నళ 

భూములు ఆండీస్ పర్వతములకం'కును మిక్కిలి 

పూర్వము ఉత్పన్న మైనని ఇని మిక్కిలి కఠినమైన పురా 

తన శిలలళో నిర్భితమైకవి మ ె ండింటికిని నుధ్య ఉత్తర 

దతిణములుగా వ్యాపించియున్న మైదానములు మరి 

యొక విభాగము ఈ మైచాననుళను తిరిగి జరిబాకో, 

అమెజాన్, "వెరానా.... ఛెరాగ్యేనదీవరీ చావక మైదాన 

క్ జ! 

అమెరికొ ఖండము .2 దక్షిణము (భూగోళము) 

ములుగా విభజించవచ్చును చాయవ్యమున కారా 

మాగ్గలీచా నదీ ప్రాంత ములుకూడ మైదానములే ఖండపు 

దతణపు కొనమన్న "సెటగోనియా ఎడారి పీకభూమి 

(పొంకము ఇదిగాక వసిఖక్ లీరము నంటియున్న సన్నని 

తీరవు మైదానము మరియొక విభాగము 

ఆండీస్ వర్వళములు పశ్చిమతీరమున'నే ఉండుట 

వలనను, వర్ష మునిచ్చువవనములు తూద్పుననుండి వీచుట 

వఅనన్ను ఖండము వెడల్పునను (ప్రవహించి వళగీఠి నదు 

లన్నియు అట్లాంటిక్ మవోనమ్ముదమును చేరును ఇది 

దటణ అమెరిశా యుక్క విశేష లమణము గయానా 

(టోలు ఉన్నకభూములు నదీమైడానములకు విభజన 

(ప్రాంతములుగానున్న వి వసిఎక్ తీరమున శెవ్పిదగిన 

నదులు లేవు 

శీతోస్టస్టితి నహాజవృడ్ నంసద వైన వేర్కొన్న 

విధమున ఆండిన్ సర్వతముల యునియు, ఖండము 

చాలి కాగము ఉన్షమండలమున నుండుటయు శీశోన్ల స్థితి 

'వైనను, వర్ష పాఠమువైనను, (ప్రాజల్యమును వహించు 

చున్నవి జ్యూలెనెల, అనగా దడిడార్థ గోళవు రీత 

శాలములో ఈ ఖండపు ఉత్తర భాగము వేడిగానుండి 

దతణమునకు పోయినకొలది క్రమముగా వేడిమి తగ్గు 

చుండును సర్వతములలోను ఉన్నక భూములలోను 

(ప్రొంతీయ శీకలము వ్యాపంచి యుండును జనవరినెల 

అనగా దడణార్థ గోళవ్ప జేసలిళో  ఉన్హనుండలము 

దతీణముగా మధ్య (పోబయొక్క వల్లివు (ప్రాంతము 

అకు జరుగును కావి చావుననేయున్న ఉన్నత భూముల 

యందు ఆండీస్ పర్యక పౌంతములయందు కీశము 

కనివించును "రెండు శాలములయందును పెరూ శీతల 

జల ప్రవాహము వలన పశ్చిమఠీరము శల్లిగాను, 

(డైశలు ఉన్లంల (పవావాము వలన కూర్చు తీరము 

వెచ్చగాను ఉండును నిరంకరము వీచు ఈశాన్య 

ఆగ్నేయ వ్యాపార పవశములు (ప్రానమైనవి ఇవి 

ఆండీస్ సర్వతముల |ప్రకిజంధకముచే అమెళాన్ పరీ 

చావక |ప్రజేళమునకును, కూర్చు ఉన్నత భూముల 

(వ్రకిలంధళముచే అట్లాంటిక్ తీరమునకును, [కెజీలు 

ఆగ్నేయ ఛాగమునకును నంవత్సళము పొడుగునను 
వర్ణము. నిచ్చును (ప్రాంతీయ బుకువవనముల వలన 
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ry 

సనిఫిక్ 

మహోనముద్ర ము 



ఇాయన్యముననున్న కొలంకియా దేశపు పసిఫిక్ 

(ప్రొాంతమునను, వళ్చిమ సవనముల నలన దడిణ చిలీ 

చేళమునను, నంవత్సరమంతయు. వర్షము డును 

కక్కిన (బెజీలు చేళమందును, ఉత్తరమ.వనున్న చేశయు 

అందును, ముఖ్యముగా వేసవిలోనే వర్గము పడును 

ఉత్తర పసిఫిక్ తీరము ఆండీస్ పర్వతములకు పశ్చిమ 

మున వ్యాపార పవనములకు చాటున నున్నది అందుచే 

నిది పొడిగనుండును అందుచేత అటళానూ (4402028) 

ఎడారి యేర్చజెను అడే విధమున పశ్చిమ ఫననముల 

మార్గములో ఆండీన్ సర్వతముల చాటుననున్న ఖండపు 

దడ&ణ (ప్రాంతము నర్గములేక ఒజారిగా నున్నది దీనినే 

చెటగోవియా యుడారి యందురు చాల్ఫిరయిజో 

వట్టణమునకు దతీణముగా మధ్య చిలీరేళములో 

కొంతభాగమున్నది అడి సూర్యాను గుణముగా U7 

ఇశాలములో నుత్తరముగా చలించు పశ్చిమ పవనముఆ 

కును చాటి ఫర్గపాశమునకును శీతకాలమున లోనగు 

చుండును ఈ (ప్రాంతమున నుధ్యథశా శీతోన్షస్థికి శని 

వీంచును 

నవజ వృతసంవదగాని, నవాజముండలములుగాని, 

శీతోస్టస్థికైై జధారవడియుండును ఆమెజును వరీ 

చావాళ |ప్రాంతములియండును (లెజీిలు కూర్చు తీరము 

చందును ఖండవు టుత్తర తీరములయందును చెల్వాన్ 

అగి విలునవిడు ఉన్లమండలారణ్యములు ఛ్యాపీంచి 

యున్నవి అల్చివర్తపోకముగల[పాంతములలో ఉస 

మండలివు వచ్చిక లీడులు వ్యాపించి యున్నవి వీటికే 

జరినొకో పరీవానాక (ప్రాంళమున 'వవనా' అనియ్యు 

గయానా ఉన్నత (పొంతముల 'లావాలు అన్నియు, 

(థెజీలు ఉన్నత (పొంతముల “శాంపోన్' అనియు |ప్రాంశీ 

యముగా "వేర్ణుగలవు, కాంపోనుపు దతీణముగా 

"వెరానా చెరుగ్వేనరిమండలనులో సనుశీకోన్ట మండ 

అారణ్యములు గలవు వీటికి ద&ణనుగా వెరానా - 

ఉరుగ్వే నడీముఖముండలముల చుట్టూ అర్జంటీనాలో 

దంపాన్ అని పిలువబడు నుధ్య అణాంళపు వచ్చికకీడులు 
కలన దడిణచిలీభో ననుశీతోపఘండల ఫత్ర నీపర్ణక 

(D613100) అరణ్యనులు చ్యావించి యున్నవి దీనికి 

ఉక్సరనున నుధ్య చిలీలో మధ్యధశా వృత నంపద 

అమెరికా ఖండము =? దక్షీణను (భూగోళము) 

కలదు ఇంకను ఉత్తరముగా చిలీవెదా జేళవు పసిఖక్ 

తశీరములు ఉస్ణనుండలపు ఎడారులుగామ దమీణ అర్జంటీ 

శాలో పెటగోనియా సమకశలపు ఎడారిగాను ఉన్నవి 

ఇవిశాళ ఆండీస్ కర్వరములలోని నవాజవృడ సంపద 

శితోస్తస్థిక్కి దాని ఎత్తు, ఆంరలి వర్షపాతము వీరథూము 

లును నియమించుచుండును 

ఉత్ప శీ దఉణఅమెరిళా, వ్యవసాయము ముఖ్య 

ముగాగళ ఖండము నృక్తులనుఖట్టి ఈ ఖండ మును రెండు 

ద్రక్యేళ నుండలములుగా విభజించవచ్చును విరివిగా 

ఖనిజను.లను కలిగిన ఆండీస్ పర్వతములు, తూర్చువనున్న 

ఉన్నకళూములు ఒ భాగము, వ్యనపాయము, 

వ్యనసాయ పరిశ్రమలు ప్రధానముగా గల అట్లాంటిక్ 

తీరసప్రాంతములు, రావా 'వెఠాగ్యే నదీమండలము, 

వనఫిక్ తీరవు మధ్యధళా మండలము మరియొకఖాగము 
దతీణ అమెరికాలో "వెక్కుప్రాంతములు అన 

సమ్మర్షము లేనివి ఈ [కంటి (ప్రాంశములు ఇండమున 

అక్కడక్కడ చెదరియున్నవి వ్యవసాయము గాని గనుల 

తవ్వుటగాని అందలి జనుల వృత్తులు 

ఆండీస్ వర్వతపుళోయలలోను, పీరకూములళోను, 

వెనుకాల దేళములోను, కొలంబియాలోని వర్వత భాగ 

ములలోను కాఫీ, మొక్కజొన్న పండును 

కొలంవియా యందలి శాశా, మాగ్గలీవా నరుల 

లోయలలో కోకో, చెరకు, వ్ర్రి ఆరటినండ్లు వండును 

గయళ్లాతీర భూములందు చెరకు వరి రండును [శైకిలు 

'జేళశవు తూర్పుకీరములలో ప్ర్తి, చెరకు, రబ్బరు, కాఫీ 

పండును దశిణ (జైతిలులో ఊరుగ్యే నంటియున్న 

(ప్రొంళములలో వళుపోనణము జరుగును 'వెరాన్రా- 

"పరాగ్వే నడీమండలముల యందలి కళ్లమండ లారణ్య 

(పొంకములలో, స్వల్పముగా |ప్రక్తిపండును ఆర్టెంటీనా 

లోని వంపాస్ [ప్రాంతములో గోధుమ విరివిగావండును 

అచ్చట ఛాన్యపు మరలు, మాంసమును టిన్నులభో 

నమవృ కార్జాగాలు, నూలువన్త్ర ముల మిల్లులు శలన్చ, 

అ ఫైంటీవాలోని సంపాన్ కు వక్ళిమ[ప్రాంథమున శెరపను, 

|ప్రేశ్తిగ, పొగాకును, జనవబారను నండింతురు వ్యన 

సాయ పరిశ్రమలు ఉరుగ్వేతోను, 'వెళాగ్యేలోను కఖవు 
ఇెరకు, (వత్త, వెరూబేళవు వనీఫిక్ కీరమునందలి వంటలు 



ఆమెరికా ఖండము =! దక్షీణము (భూగోళము) 

ట్రీవిడాడు డీవితో విలువగల నూవెగనులు వెనూజాలాలో 

మళరైబో నూసెగనులు కలవు కొలంబియా యందలి 

పర్వతభాగములలో నూవెగనులు లభించు (ప్రదేశములు 

కలవు అభైంటీనాలోనీ ఆండీస్ వర్వత ప్రాంతములలో 

ఇటీవల వీర్పడిన నూవెగను లున్నవి "పెరూ దేశమందలి 

ఉ్షం పసిఫిక్ తీరమండలమున నూ వెగనులు కలవు బొలి 

నియాలోని మాంటచా వర్యతములలో నూమోను 

లున్నవి గయానా ఉన్నత భూములలో వింగారము, 

రత్నములు, బాక్సైటు అభించుళావులు కలవు “పెరూ 

జేళవు జండీవ్ పర్వత ప్రాంశమునను టిటికాళా లోయ 

లోను, పశ్చిమ జొలివియాలోను, వెండీ సీనీము, 

బంగారము, రాగి తగరము లభించును ఆటశామా 

ఎడారిలో నత్రజమ్ము అయొడిను, రాగి వెండి 

దొరకును 

వ్యవసాయమే (ప్రధానముగా కలిగి ఖనిజోత్స శ్రి 
యందు (ప్రారంభదళయందున్న ఈ ఖండములో వావాళ 

ఫొళర్యములు 'చాలతక్కున సమశీకలమండలపు పచ్చిక 

వీడులయందళి న్యవసాయవు వంటలను విదేశముల గు 

మశిచేయుటశై జాహియా, శ్లాంశా, బ్యూనన్, వయిర్స్ 

శేవులకు శీనీకొనిపోవుటకై అర్జెంటీనా దేశమున రైలు 

మార్గములు పెక్కులు నిర్మించలడియున్న ఏ ఇచ్చటనుండి 

ఊరు గ్వేదేళ మునకును, ఇననంఖ్య లిశేషముగాగల | లెజిలు 

శూర్చుకీర (ప్రాంతమునకు రైలునార్గ సౌకర్యములు 

కలవు ఈళాన్యముననున్న డ్రైకలులో శీర షాంతములకు 

పోవు పొళర్యములు అచ్చటి నదుల లోయలగుండావర్చడు 

చున్నవి అనైంచై నామండి భిండాంశర్గత మైన బొలీవియా 

'జేళమువకును, అచ్చటేనుండి చిలీలోని వఎఫిక్ లేవగు 

అరిశా నష్టణమునకును, పెరూలోని కసిఫిక్ శేవగు 

మొళెండో వట్టణమునపను రైలునూర్గములు వేయడి 

వవి అన్టెంటీనానుండి మరియొక రై లుమార్గము, అండీవ్ 

లోని ఉన్పల్లకాకనును |క్రిందచేయలడిన పొరంగము 

ద్వారా, చిలీలోనిక (ప్రవేశించి చాల్పరయికో వట్టణ 

మునకు పోవుచున్నది చిలీడేళములో, నసిఫీక్ తీరము 

పొడవునను ఉత్తరపు సరివాద్దునుండి దడిణమునమున్న 

వాల్విడియావరకు రై లునార్గముకలడు తక్కిన పాంళ 

ములలో నదులలోని స్రీమర్లవై నంచి ప్రయాణ ఫొళర్య 

ములు వర్చడియున్నవి ఉత్తర అట్లాంటిక్ సముద్రము 

నుండి అమెజాన్ నడి ఎగునన 1000 మై దూరములో 

నున్న మన్నానోన్ పట్టణము వరకును శ్రీ మర్గు పోగలవు 

అళ్లే చెరానా 'వెరాగ్వేనదులు చాచాపు పెళాగ్వే 

'జీళమువరకును చిన్న స్రీమర్ల (ప్రయాణమునకు అను 

వుగా నున్నవి 
దతణ అమెరిశాఖండము ముఖ్యముగా వ్యవసా 

ఇూళ్చళ్తిని వికేళముల 'కెగునుతిచేని వాటిస్టాచే తయా 

రయిన నమ్తువులను, యంత్రయులను, దిగుమకిచేనికొను 

చున్నది, అందుచేత దీని విదేశవర్తకము, విశేషించి, 

అట్లాంటిక్ శీరష్థములయిన పారిశ్రామిక దేళయులతోను, 

జర్మవీతోను జరుగుచున్న ది 

రాజకీయ విభాగములు అమెరికన్ ఇండియన్లు అని 

పిలువబడు వసువురంగు జాతివారు, ఈ ఖండమునందలి 

ఆడిమనివాసులు వీరిలో ఇన్కాసుఅను ఇెగవారు నాగర 

కులు తట్కినవారు చొరళానిదట్టమైన ఆమెజాన్ అరణ్య 
ములందు గివసింతురు ఆదినునివాసుల సంఖ్య [కను 

ముగా నన్నగిల్లుచున్నది తోటలలో వనిచేయువారు 
ఇఫ్రీశానుండి తీసికొనిరాబడీన నీగోబానిసలు 

దతుజా[ఫిశాయందలి శ్వేశజాతులు, శళాబ్టముల 

శ్రిందచే వలసవచ్చిన స్పెయిన్, పోర్చుగలు దేశీయుల 

నంకతివారు వీకితరువాత ఇటీవలనే వలనవచ్చిన ఇటాలి 

యనులు, ఇర్మనులు, ౯ లదినుంది హీందూచేళష్టులు 

చైవావారుకూడ ఇచ్చటకలిరు అందువలననే (శ్రైజీలు 

'కేళమునందు పోర్చుగీనుఖాషయు, తక్కిన చేళనములందు 

ప్పానివ్ కాషయు మాట్లాడవిడును 

ఈ ఖండమును కనుగొని ఆక్రమించిన తరువాత 

14, 16 న శశాబ్జములలో పోర్చుగల్, స్పెయిన్ దేశ 

ముఠిగారు ఈ ఖండనును తమమధ్య పంచుకొనిరి 

ఇన్పటి |జైకిలుచేళము పోర్చుగల్ నాటాకును, తక్కిన 

భాగము న్పెయిను వాటాకును వచ్చెను కాని 19 న 

శశాల్టి ఆరంథ ములో వలననచ్చిన |వ్రజలు కమ మాళ్ళ 

కేళములకో సంబంధమును (శైంచుకొని తను న్వకం|త్ర 

(వళా(వళుత్వమును |ప్రకటించుకొనుచుండిరి అయినవృ 

టి! ఈనాటికకూడ ఉ శ్లరముననున్న మూడు గయానా 

శాష్ట్రములు (బ్రిన్, (ఇంచి, డచ్చి, వలనళాష్ట్రము 



లుగా మన్నవి ఇవి శస్ప కక్కిన చేళములన్నియు 
న్వతం|త (ప్రజొప్రభుశ్వములే 

ముఖ్యముగా నాల్లుప్రాంశయులు మాత్రము విశేష 

మైన జననం ఖ్యతోనలరారుచున్నవి (1) అర్జంటీవాలోని 

నమశీతోస్తపు పచ్చిక (ప్రాంతములు (8) (బెజీలు తూర్పు 

శీర్మపఫ్రాంతము. (8) చిలీలోని మధ్యధరా ఉద్భిజ్ఞమండల 

ప్రాంతము (4) కొలంబియా వళ్ళిమ [ప్రాంతములు 

ఈ ఖండమునందలి చేశములు ఈ [క్రింద పేర్కొన 

బడినవి 

ట్రైజిలులోని & ష్టమండ ల స్వఠంత్ర చేశ సులు 

(82765610 శ మై వైశాల్యము, రియోడి 
జనీరో ముఖ్యవట్టణము,) వెనిజులా (868,728 చ మై 

వైశాల్యము శారశాన్ ముఖ్యపట్టణము ) 

కొలంబియా (489,997 చ మై వైశాల్యము 

బగోటా ముఖ్యపట్టణము) 

ఈక్విడారులోని ఆండీస్ (వ్రజాస్వామ్యముణ 

(888000 శ మై వైశాల్యము, క్వీబో ముఖ్య 

పట్టణము), పెరూ (688,616 చ మై వైశాల్యము 

(రినా ముఖ్యపట్టణము) బొలీవియా (516,400, 
శమై వైశాల్యము, లాపొజ్, ముఖ్యవట్టంము) 

చిలీయందలి సమశీతోష్ణ వ్రజాప్వోన్యునముల 

(296,717 శ మై వైశాల్యము, సొంటియాగో 

ముఖ్యవట్టంము) 
అర్జంటీనా (1,079,985 చ మై వైశాల్యము, 

బ్యూనజ్ ఎయిర్సు ముఖ్యప్టణము) 

ఉరుగ్వే (728 168శ మై వైశాల్యము, మాంటివీడో 

ముఖ్యవట్టణము) 

పరాగ్వే (168,447 చ మై 
అసం7యన్ ముఖ్యపట్టణము) 

ట్రిటీను గదోనాలోవి వలనరాష్ట్రమణ |బిటిక్ 

గయవా (88,000 శ మై వైశాల్యము, జార్జిటవున్ 

ముఖ్యవట్టణము) 

డచ్గయానా (పరమారిలో ముఖ్యపట్టణము ) 
ధైంచిగయానా (శాయెన్ (Cayonane) ముఖ్య 

పట్టణము) టీరాజెల్ వ్యూగో ద్వీవమున శెదురుగా 

నున్న ఫాళ్ లెండు దీవులును, ఉత్తరమున బరిచాకోనది 

వైశాల్యము 

అమేరికా సంయ క్షరాష్ట్రములు (చరిగ్ర) 

ముఖచ్యారమున "3దురుగానున్న (టైనిడాడు దీవియు, 
విటిమ్వారి అఢీనముతో నున్నవి 

జస 

అమెరికా నంయు కృరాష్ట్రములు (1 చరిత్ర) 
ఉత్తరమున కెనడా కును దడణమున మెక్సకోకును 

నడుము ఉ త్రరఆ మెరిశాలోనున్న విశాలము పొరవంతము 

అయిన భూభాగమునకు అమెరికా నంయు _కృళాష్ట్రము 

అనీవేరు U ¥ 17,18 శశాబ్ధలలో, బిరోపానుండి 

(శమ్రమముగ వచ్చిన (ప్రజలు, చారు తీసికొని వచ్చిన 

సంస్థల, ఆ ధర్మములు, [కో త్తగా గనిపెట్టలడీ అసంకీర్ణ 

మైన దేశములో స్థా పీంవబిడి సరిణతి చెందుటనలన ఆమె 

రిళా సంయుక్త రాష్ట్రములు వర్చడినవి ఈ నిధముగా 

అనేకులు ఇచ్చటకు వలన వచ్చుటకు వారి రాజకీయ 

స్వ్యాతం|త్యకాంజ, మకవివయళ ప్వాతంక్య నిరళీ, 

ఆర్థిక వురోగమనాఖిలాష ముఖ్యకారణములు 

మొదట వలసవచ్చినవారు ఉత్తర ఆమెరిణా తూర్చు 

శీరమున స్థిరపడి స్వతంత్రమైన కొన్ని వలసలు సర్పరచు 
కొనిరి ఈ నలనలలో మూడువిభొగములు సర్పజెను 

ఉత్తర భాగములోనున్న వలసలు పారిశ్రామిక ముగా 
|పశానములై నవి దశ&4ణఖాగములోనున్నవి కృషిప్రఢా 

నములై వి మధ్యళాగములో నున్న వలనలళో వెని 

భ్యము ఎక్కువగా నుండి సరిస్థితులపు అనుగుణముగా 

నడచుకొను మన న్తత్వము (వబలెను వలనలలో ఒక్కొ 

క్కటి ఒక్కొక్క (ప్రశ్యేళతను కలిగియుంశుట వలవ, 

వలన నచ్చివన్నటినుండియు స్వాతం (శ్యమునకు అలవాటు 

వడియుండుటవలన, ఇవియన్నియుళలిసి ఏళశాష్ట్రముగా 

వర్చడుట అంసంశ్రవమాయెను 

మొదట వలసవచ్చినవారు ఉక్తర ఆమెరిశా తూర్పు 

తీరమున స్థావరము వర్చరచుకొ నిరి వీరిలో కొందరు 

తరువాత నలననచ్చినవారితో కలివి లో భాగముననున్న 

పొరవంతముయిన భూములను [క్రమక్రమముగా అక 

మించుకొనసాగిరి వీరు ఈ విధముగా సడమటగాచొచ్చు 

కొని పోవుటనలన (1070817803 apannon}) ఈ చే 

చరిత్రలో ముఖ్యమైన మార్పులు కొన్ని వర్చణెను 

ఇంగ్లండు మొదలైన చేళములనుండి (వ్రజలు తమం 

తటళామే అచ్చటకు నఆనవచ్చిరిశాలి ఆయా చేళ వ్రభుశ్వ 



అమెరికా నంయు కృరాష్ట్రములు (చరిత్ర 

ముల యొక్క |ప్రోద్బలమునలన కాదు. ఇచ్చట వలనలు 

వీర్పడిన శరునాతకూడ ఆంగ్లదేళ |ప్రథుత్వముగాని మరి 

యిశరదేశ (వభుత్వములుకాని యిక్కడి (పజల యొక్క 

జ్రిగతులళో ఎక్కు వజోళ్యము కలిగించుకొనలేదు అందు 

నలన ఈ నలన రాష్ట్రముల (వజలలో స్వాతంత్ర్య మిద్ది, 

నూకృదేళను నెడల ఒక విధమైన నిర్లత్యము ఇయలు 

చేరెను 18న ళశాల్జీ మూడవ పొదములో (ఇంది 

వారిని ఈ ప్రాంశమునుండి తరిమివేనీన తరువాత 

ఆంగ్ల ప్రథుత్విము ఈ వలనలమీద అధిశారము నెరవుచు 
ఒకవిధమైన (కళ్ళ స్య్మామాజ్య దృక్పథము ఇలనరచు 

వెను మొదటినుండియు స్వోకం(త్యమునకు అలవాటు 

పడిన ఈ నలనలళోని (ప్రజలు ఈ నూర్చును గర్హించిరి 

వాదింసపాగిరి ఈ వంధు 
క్షణము వానాటికి కవ 

రూవముచాల్సి |కీ శ 1775 వ సంవళ్సరములో 

గ్లంగ్లాంఢునకును. నలనరాజ్యములకును మధ్య ఇకో 
యుర్ధముగా సరిణమించెను దీనికే అమెరికా స్వాళం[త్య 

యుద్ధమృుఅబి "వేరు కార్జివాపింగ్ టన్ చాయళత్వమున 
వలఫల వారు 6 సంవశ్చరములళాలము ఫోరాహోరిగ 

ఫోళాడి కుదకు [క + 1700లో విజయముపొంది శన 
స్వాతం క్యమును సంఫారించుకొనికి 

ప్వాళంత్యము అకిందీన తరువాత దాని నేవిధనుగ 

నిలువలెట్టుకొనవలయు ననునది (్రఛాగనసమస్య 
యయ్యెను అదియును శాక యూ నలనళిలో, వరన్స 
రము ఏ విధమైన సంభంధము ఉడరలెనో కూడ నిర్గ 

యించుకొననలసి వచ్చెను (క్రీ ళ 1107వ నంవళ్చరమున 

ఫీలడెల్ఫియాలో ఈ వలసల (ప్రతినిధులు సమావేశమై 

ఓక రాజ్యాంగ (ప్రణాళికను తయారుశేని ఆమోడించిరి 

ఈ (ప్రణాళికలో స్థానిక ప్యాతంత్యము సాముదాయిక 

మగు అధికారము అను రెండు భిన్ననూ|త్రములు నమన్వ 

యింనలిడినవి సాముచాయిక అధికారము శాంగెను 

అను శాసనక ర్హృత్యమునకు వళముచేయణడెను ఈ సంస్థ 

లో శాష్ట్రిములకు (ప్రొతినిధ్యము నపి*ంచు నెనేటు 

అనియు, మొత్తము (ప్రజలందరికి (ప్రొతినిధ్యము వహించు 

(వకావ్రకివిధి సథయనియు, రెండు విభాగములు సర్చరచ 

బడెను ఈ విధముగా వర్చ్పడిన సంయుక్త రాష్ట్రములకు 

యుద్ధములో విజయమునకు శారుకుడైన కార్డీ వాఎంగ్ 

టన్ మొదటి అధ్యతుడుగా ఎన్ను కొనబడెను 

స్వాతం (త్య మును 

నంపాదించుళొని ఒక 

మార్పులు నచ్చెను డేళ 

ములో ప్రభుత్వము నుస్థి 
స రై, వర్మిళమల వాణి 

| Cau జ్యము, వ్యవపాయము 

అభివృద్ధి చెం చెను క్రమ (క్రమముగా ఈ నంయు క్త రాష్ట్ర 
ములు నడమటగా వ్యాఫీంచసా నెను. డినిఫలితముగా 

శ్రీ 1881 వ నంవత్సరము వాటికే మరి ఆరు కొత్త 

శాష్ట్రములు ఈ సమాఖ్యలో చేరుటయు ఇక (కొక 

కాకీయభానము నీర్పడుటయు జరిగను “కేంద్రము 
యొక్క. అధికారము ఎక్కువగా ఉండవలెనని పామిల్ 
టన్ నాయకశ్వమున ఒక వతమును, ఛాష్ట్రములకు 

ఎక్కువ అధిళార్మముండవలెనని చెఫర్నన్ నాయకత్వ 
మున మరియొక పశ మును బయలుడేధగా వాదోపచాద 

ములు సాగదు ఈ కాలములోనే వాజ్మయము అభివృద్ధి 
ఫొంది కేళము యొక్క సాంస్కృతిక వ్య క్తిత్వమునకు 

చోవొద మొనం'గెను పారక్రామికుల స్టీతిగకులళో అభి 



వృద్ధి, కాతీయాభివృద్ది, తీ స్వాతంత్ర్యోద్యమ (ప్రారం 

భము ఈ శాలములోనే జరిగను వ్వవసాయములోను 

వరి[శ్రమలలోను యంక్రములను (పవేళ"పెట్టుటనలన చేశ 

మార్థికముగా అభివృద్ధిచెంది సామాన్య (ప్రజల జీవితము 

నుఖికరముగా సాగశొళ్చెను (క్రీ శ 1812వ నం॥ 
మొదలు !రీ5® వరకు గల మధ్య కాలములో అమెరికా 

వంయు _క్షరాష్ట్రముల శనసంఖ్య 72 లతల నుండి 280 

అతలి నరకు పెరిగినది వ్యవసాయ మోగ్యమయిన భూమి 

యూరపు ఖండమంళ వి స్రీర్ణతకు నృద్ధిచెంచెను ఇని 

యన్నియు ఈ శాలములో అమెరికా శాష్ట్రము పొందిన 

అభివృద్ధిని సూచించుచున్నని 

యుద్ధశాలములో కటస్థదేశముల వాక్కులు, అధికార 

ములు ఈవిషయనులనై కొన్ని శేదాభిప్రాయములు కలి 

ఇను ఈ శారణమువలన థీ ౪ 1818 లో కంగ్లంగు 

ఆ మరిళాల మధ్య ఒకో యుద్ధము (ప్రారంభమయ్యెను ఈ 

ము మూడు సంవత్సరముల శాలను జరిగెను 

శుదకు |క్రీ శ 1815లో అమెరిళాకు విజయము లభించెను 

ఈ యురద్ధఫలితముగా అమెరికా నంయు క్షరాష్ట్ర వః 

లలో జాతీయ భావము, దేళభక్తి కాగుగా ప్రజలుటయే 

శాక అంతర్జాతీయ రంగములో ఆమెరికాకు కొంక 

(ప్రాముఖ్యము లభించెను 

థ్రీ శ 1180 లో అమెరీకా సంయుక్త శాష్ట్రమ్టులు 

స్వకం శ్ర మైనప్పటినుండియు ఈ శాష్ట్రములకు ద&ిం 

ముగానున్న లాటిన్ ఆమెరిళన్ :నలనలలోని (ప్రజలలో 

కూడ స్వాతంత్ర్య కాంత [ప్రబలి విళ్ల వమునకు చారికీనెను 
క్రీశ 1884 సం॥ నాటికే లాటిన్ అమెరికాలోని వలనలు 

చాల ఛొగము స్యాతంత్యము సంపాదించుకొవెను వీరి 

స్యాశం[త్యమును అమెరికా సంయుక్త శాష్ట్రముల 

[ప్రభుత్వము గుర్తించెను ఇది ఇట్లుండగా యూరవృలో 

రష్యా, ఆస్ట్రియా మొదలైన కొన్ని సామాజ్యవార 

రాజ్యములుళలిని హోలీ ఎలయన్స్ (Holy 4130) 

అను పేరుతో |క్రీళ 1816 లో ఒక సంస్థను ష్టాసీంచెను ఈ 

సంస్థను స్థావించుటలో ముఖ్యమగు ఉద్దేశము అభ్యుడయ 

శ ప్తలమ అణగదొక్కి అభివృద్ధి నిరోధక ప్మామాఖ్యవార 

శక్త్వమును నస్టీరము చేయుటయే ఈ నంస్థ లాటిన్ 

ఆమెరిశా విషయములలో జోక్యము కలిగించుకొని 

అమెరికా సంయు క్షాస్ట్రముణ (చరిత) 

అచ్చటి స్వాతం |త్రోద్యమములను అణగ! డ్రొక్కుటకు 

గ్రేయత్నములు చేనెను ఈ (ప్రయత్నములను |క్రతిఘుటిం 

చుచు అప్పటి అమెరికా సంయు క్ష శాష్ట్ర) ముల అధ్యమ 

డుగానున్న 'కేమ్చుమన్రో ఒక సీర్ధాంతమును |ప్రత్రిపొ 

దించెను ఈ మన్రో ఎన్ధాంతము జాతులస్వయం నిర్ణ 

యాధథిళారము, ఒక దేశము ఇతర రేశముల న్యవవోర 

ములలో జోక్యము కలిగించుకొవకుండుట, మొదలైన 

కొన్ని ముఖ్య మాశత్రములను, వువరుద్దాటింభెను 

ఈ మన్రో సిద్ధాంతమే అమెరికా సంయుక్త రాష్ట్ర) ముల 

విదేశాంగ నీకి! పునాదిగా వరిణమించినది 

ఈవిధముగా క శ 19 న కళాల్లి మధ్య కాలమునకు 

అమెరీళా రాష్ట్రములలో "వై చూవులప నర్వశోముఖాలి 

వృద్ధి శానిపించినమ చాష్ట్రీము లోలోపల విశేదములు 

వియలు జేరెను వ్యవపాయ [వధానమై, జానివన్భ క్తిని 

అనులువరచు దణ రాష్ట్రమువకును, నరి శ్రమలు ప్రథాన 

ముగా కలిగి కానిపత్వము నిేధించు ఉత్తర రాష్ట్ర) ముల 

కును వావాటికిని వై మమ్యుము | ప్రలిలసాగెను. దీని ఫలిత 

ములు నమ కాలిక రాజకీయము లలోకూడ కనిపింవసా ను 

రివల్లి కన్ పొర్టీ అను'వేరిట ఒక రాఖకీయనత ము జయలుదేరి 
జాలినక్వమును నిర్ఫూలించవ లెని అండోళనము [ప్రారం 
లించెను బానిసల దుర్భరజీవిళమును చి(తించుచు 'అంకుల్ 

టామ్స్ శాలిన్? వంటి పుస్తకము లీ యాందోళనమునకు 

చాల దోవాదమొసంగెను జానిసశనమును నిర్మూలింప 

మానిన ఈఉద్యనుమునకు ఆబ్రవళింలింకను నాయకత్వము 

వహించి, చానినల పాలిటి దైవముగా ్రవిద్ధిశేక్కెను 

[§ శ 181 సంవశ్చరములో లింళను ఆమెరికా నంయు క్ర 

రాష్ట్రములకు అధ్యతుడుగా ఎన్ను కొనఐడుటలో, వీడు 

రతీణ రాజ్యములు ఏకమై బానిసత్వ సమస్యను పురస్క 

రించుకోని తిరుగుళలాటుచేపిను. ఇది ఒక ముగా 

పరిణమించి, ఓ నంవళ్చరముల కాలము సాను కుదకు 

కానినశ్వము ఉండకూడదను ఉ క్తరరాష్ట్ర) ములకు నిజ 

యములఖించుటతో ఈ అంకర్యుద్ధము ననూ _స్తమయ్యెను 

యుద్ధము పాగుచుండగశే [క్రీ శ 1805లో లంకను 
జానిసశ్వమును నిరూర్జథించు ఒక (ప్రళటనచేసెను యుర్జా 

నంకరము ఆమెరికా శాం[గైకు 18 వ వవరణ డ్వారా 

యీ కానివత్వ నిర్మూలనమును ఛాక్యాంగ (ప్రణాశికలో 



అమెరికా పంయా కృరాష్ట్రములు (చరిత్ర 

చేర్చెను దతణ రాష్ట్రములు [క్రమక్రమముగా నమా 

ఖ్యలో తిరిగి చేర్చుకొనవిడినను, లానినల విషయములో 
కొన్ని భేదములమ పొటించుచుచే వచ్చెను దీనికి ప్రతీకా 

రముగా శాంసన్, శాజ్యాంగ (ప్రణాళికను మరియొక 

పారి సవరణ దేసి పమాఖ్య అధిశారములోనున్ను భూభాగ 

ముతో పుట్టినవారందరికిని, చిరశాలముగా నివసించు 

చున్న చారందరికినికూడా పమాఖ్యలోను ఆయా రాష్ట్ర 

ములిలోను కూడ నర్తించు పొరనత్వమును ఇచ్చెమ 

క్రీళ 1670 లో మరియొక నవరణద్యాళా జాతివర్ణ విఖేద 

ములు పురన్కరించుకొని పారులెన్వరికిని ఓటింగు సాక్కు. 

నిరాళరింనవిడకూడరవి శాం( గను శీర్మానించెను దీనికో 

నీగోలప కెళ్లవారితో పొంఘిళముగను, రాజకీయము 

గను శ్యాన్ర్రరీశ్యా సమానక్వము (పా ప్లించెను ఈ 

ననూనశ్యము వాస్తవముగా కూడ వ ర్జించునట్లు చేయు 

టకై ఆప్పటినుండి (ప్రయత్నములు జరుగుచున్నలి 

అంశర్యుద్ధము నుండి మొదటి ప్రపంచయుద్ధము నరకు 

గం మధ్యశాలములో అమెరికా సంయు క్ల శాష్ట్రములు 

చాలి అఖినృద్ధిదెందెను ఈ శాలములో ఆవేళ (క్రొత్త 

యంత్రములు, పద్ధశులుకని పెట్టబడి నన్తూళ్చాదన బాగుగ 

శఈళలీవృద్ధి చెం'చెను ఆ కారణముగ పరిశ్రమలు, 'వాడే 

జయ అఖివృద్థిరెంచెను ఈ అభివృద్ధి ముఖ్య కేంద్రము 
కైన నగరములుకూడ నంఖ్యలోను, సంవదలోను చాల 

చను అచేలిధముగ సాగుజడిలో నున్న భూమి 

హడ కండు శెట్టు ఎప్కువయ్యొను పంట అరురెట్లు 

"పెరిగినది రాష్ట్ర పరిమితి వడనుటి నమ్ముదము. వరకు 

ఇ్యావించెను ఈ మార్పుల ఫలితముగా పరిస్థితులు 

శారుమారై అన్యోన్య వంబంధములను సంస్క్రరించ 

వతనీర అననరమేర్చడెరు ఈ నంన్కళయోద్యమమునకు 

పురోగమనాళి లాములై న ఆ'మెరిళా ఆధ్యచుడురూజు వెల్డు 

మొరలయినచారు  దోవాదమిచ్చిరి ఇది ఇట్లుండగా 

క్యూళా గ్వీవరును గురించి అమెరిశాకు 'స్పెయినుతో 

యుద్ధము తటస్థించెను ఇందులో అమెరికా విజయను 

పొండి శళ్ళలికముగా క్యూబా, పోర్టోరికో, గువమ్, 

ఫీల్నివ్చైన్స్లను బంపాడించెను 

మొదటి (నవంచయుద్ధము |క్రీ ౪ 1914 తో [ప్రారంథ 

మైనస్పుడు అమెరికా డీనిళో దిగుటకు సంపిద్ధముగను 

మముఖముగను శేకుండెను శాని జర్భమలు విచతణ 

లేకుండ సాగించిన నిరాశ గ్యాయుత మైన జలొంతన్గాముల 

యుద్ధము తటస్థ రాష్ట్రములకు కూడ ఆపఫారనష్ట్రము కలి 

గించుటతో జర్మనుల ఆగడములను ఆరికట్టు నిమిత్తము, 

అమెరిశా యుద్ధములో దిగనలఎవచ్చెను దిగిన తరువాత 

జర్మనీయొ క్ట (వ్రకిటాల శాస్ట్రములకు విజయము ఇభించు 

టకు ఈడేళము శీవళ్ళవి.చేచెను దీనిక$ఫలికముగా యుద్ధా 

నంతరము జరిగిన నం|ప్రడింపులలో అమెరి కాకు ప్రముఖ 

స్థానము లభించేను భవివ్యత్తునందు (ప్రపంచ శాంతి భద 

తలను సుస్థిరముచేయు నుజ్జేళముతో స్థాసీంసవిడిన నానా 

శాజ్య సమితి, అమెరిశా అధ్యకుడైన విల్బను యొక్క 

ప్రత్యేక కృషికి ఫలితము అయినప్పటికిని అమెరికా 

(శమక్రమముగా అంతర్జాశీయ శాజకీయ ములనుండి 

తొలగి తన దృష్టిని తన అభివృద్ధిమీద నే శేంద్రీళరించెను 

నంతరము దశాబ్బుల కాలము అమెరి కాఅభివృద్ధి 

కరముగానే సా7ను వాణిజ్యములో, పరిశ్రమలలో, 

వ్యవసాయములో "చెక్కు మార్చులు వచ్చి ఉత్స త్తి చాల 

అభివృద్ధిచెం చెను (శ్రీశ 1980 లో ప్రవంచమంతట చ్యానీం 

చిన అర్థిః మాంద్యము వలన అమెరిళాటాడ దాం నష్ట 

వడెను తరువాథ రూజువెల్టు అధ్యతత (క్రింద బహు 

ముఖమైన నంవ్కరణ కోలావను జరిగెను. దీలికి ఫలిత 

ముగా అమెరిళా నంయు క్ష ముల ఆ తిగతులు 

చకలడినవి ఇంతవరకు sly సన నానా 
తన కేమియు సంబంధ యు లేనట్టుగా నున్న ఆమెరిశాను 

ఇప్పుడు తిరిగి విదేశాంగ నీతి ఎక్కువగా ఆకర్షించినది 

దీవికి కారణము జర్మనీ, ఇటలీ, జపొనుబేశ ముల నియం 

శృత్వముల విచేశాంగవిఛానము వలన (ప్రపంచ శాంతి 

ఛద్రళలకు (ప్రమాదము కలిగించు పరిస్థితి వర్పడుటయే 

ఐరోఫాలో జర్మనీ ఇటలీల ఆధ్వర్యవమునను, ఆసియా 

లో జపాను అధ్వర్యవమునను [ప్రబలిన నియంతృశ్వ 

విధానము, వీని విదేశాంగ విధానమునకు ఫలితముగ 

సంభవించిన రెండన (వ్రవంచయుద్ధము మొదట అమెరికా 

దృష్టీ నంకగాఆకర్షించలేదు శాని కీ శ 1940 జనవరి వ 

శేది జపాను ఆసియాలోని అమెరిశా వైన్య స్థావరము 

లో ముఖ్యమైన "పరల్ోర్చ్భరువై జాంబులు వేయు 

టకో అమెరికా యుద్ధముళోనికి ధిగనలపివళ్ళెను ఈ 



యుద్ధములో ముఖ్యముగా వపీఫిగ్ మవోనముద్రము 

మీద జరిగిన పోరాటములో, మితశాజ్యముల వారికి 

విజయము లశ్రీంచుటకు ఆ మెరిళా ముఖ్య శారణమయ్యెను 

1946 'ఇెఫ్రైంలిరులో యుద్ధము అంతమైన తరువాత, 

అంతకు పూర్వయిు. జరిగిన మి[శరాజ్యములవారి సంప 

దింపులలో అ మెరి కా (ప్రధానపాత్ర నిర్వహించెను 

మొదటి (ప్రపంచయుచ్భానంకరము ఆమెరికా అధ్యకుడు 

విల్బను ళృషిఫలితముగ [ప్రపంచములో శాంతి స్థానన 

కొరకు వీర్పడిన వానా రాజ్యనమితి స్థానములో ఇప్పుడు 

ఐక్యరాజ్యనమితి స్థాపింపవడినది శ సంస్థను స్థాఎంచు 

టలో ఉద్దేశము కూడ భవిష్యత్తులో యుద్ధను లను అరి 

కట్టి ప్రవంచములో శాంతి భద్రతలను మన్టీరము చేయు 

టయే ఈ సమితి స్థాన విషయములో కూడ అమెరికా 

(ప్రముఖ పాత్రను వహించినది 

యుద్ధము ముగిషీనప్పటినుండియు [క్రమక్రమముగా 

అంఠన్ధాతీయరంగములో అమెరికా ఒకవిధమైన ఆదగ్భు 

మునకు రష్యా మరియొళ ఆరర్భమునకు చివ్నాములై 

వై వమ్యమును సింపొందించుకొముచు వచ్చినవి ఒక 

వైపున రష్యా తనకు అంరుళాటులోనున్న రాష్ట్రముల 

లోను, ముఖ్యముగా యుద్ధములో నష్ట్రవడిన రాష్ట 

లోను, కొన్ని ళళాల్టుల కాలము సొళ్ళాత్య దేళముల 

సొమౌజ్యవాద శృంఖలములలో బంధింపబడి యుండుట 

వలన ఆర్థికముగాను, శాజకీయ ముగాను వెనుకబడీయున్న 

రాష్ట్ర) ములలోను సామ్యవాద నీద్ధాంతములను, నిర్మాణ 

విధానమును వ్యాపింప జేయుటకు, ప్రయత్నము జేయు 

చుండగా, ఇంకొళవై వున అమెరికా ఇట్టి చేళముల కే 

కోట్లకొలది (ద్రవ్యము నవోయముచేయుచు అవి ళమ్యూ 

నిస్టుల వళము శాకండునట్లును, తనుళక్షివె కాము 

అధారవడియుండునట్లు చేయుటకును (ప్రయత్నించు 

చున్నది ఈ [వ్రయక్నముల ఫలితము ఎట్లుండునో నిర్ణ 

యించు ఆధిశారము భవిష్యత్తునకు మాక్రమేకలదు 

ఆర్ ఎక్ ఆర్ 

అమెరికొ సంయు క్రరాస్ట్రములు (భూగోళము), 
శ్రీ € 776వ నంవక్సరము అలై కవ కారీఖన 10 

రాష్ట్రాలు తను స్వాతం క్యమును (వళటించుకొనిన నాటి 

నుండి అమెగిళా నంయు క్లళాష్ట్రాలు వర్పడి ఉత్తరఆ మెరి 

ఆమెరికా సంయు క్ర రాష్ట్రములు (భూగోళము) 

కాలో విశిష్ట స్థానమును ఆక్రమించి ఉన్నవి క్రమ 

ముగా విశాలమై ఆడి నేడు 40 శాస్త్రంతో కూడిడన్నది 

అలాస్కా, వావాయ్ పోర్టోరికో మొదలైన ఫరినర 

(ప్రాంతాలు కూడ శేరిఉన్నవి ఇవి సుమారు 80 రకల 

చదరపుమైళ్ల వైశాల్యము కలిగితన్నవి జకాభా 100లో 

15 కోట్ల 4విలశల 18 వేలు ఉండెను ఇందులో 12 కోట్ల 

47 లల 80 వేలమంది శెల్లజారిక చెందిన వారును, 1కోటి 

50లతల 492 వేల నుంది నీగ్రోలును ఉన్నారు అందు 

వలన న్నీగోలు జాతిభేదముళలవా రగుటచే వారినమస్యను 

అమెరీశావారు (శర్ధతో పరిమరిం చుకొనుచున్నారు 

పరిపాలన అమెరికా (వజాస్వామ్యడేశము అధ్యతుని 

పరిపాలనలో ఉండును 1787 లో వర్చడిన రాజ్యాంగ 

చట్టము ఈనాటివరకు ఎన్నో సనరణలను పొందుచు వరి 

పాలనను అభివృద్ధి చేయుచున్నది శాఖజ్యపాలవాధిశారము 

అధ్యశుని చేతిలో ఉండును ఈయనను, ఉపాధ్యతుని, 

వతి రాష్ట్రములోను శాసనవభ్యుల సంఖ్యకు వమానమైన 

ఓటర్లు ఎన్ను కొందురు కాలీయన'కాక ములో ఉరిళాష్ట్రాల 

గుర్తులు ఇమిడ్చినారు అది 7 వ్యారగీతలు, కి తెల్లగీశలతో 

కూడిఉన్నది 1814లో యఫ్ యస్ కీ రచించిన జాకీయ 

గీతము అవలంబించినారు అధ్యతుడుళాళ మిగళాబారు 

కార్యదర్భులవి విలునజడుచున్నారు రాష్ట్ర శార్యదర్శి 

(Secretary of State), కోళ ార్యదర్థి (Seorelary of 

the Treasury} రతణశా ర్య (Secretary of Defence) 

పోన్టుమాన్టరు = జనరల్ అటార్నీ జనరల్, ఆంశరంగిక 

కార్యదర్శి (Secretary of the Interzor), వ్యవపొయ 

శార్యదర్శి {Secretary of Agriculture), వ్యా పొర 

శార్యదర్శి (Secretary of Commerce) శార్మిక శార్య 

దర్శి (Secretary 0f Labowr) మొదలై న చారితోకూడిన 

మం|శ్రాంగము (Cabinet) ఉండును శాననాధిశారము 

శాం|గెను అను సంస్థ చేతిలో ఉన్నది ఇందులో ఉన్నత 

సళ్ల (వెవేటు), వత్యావ్రతినిధి సళ్ల (00036 0 Repre 

కలరా) అను రెండు సభలున్నవి సెనేటులో ప్రతి 

శాష్ట్ర మునకు ఇద్దరు |ప్రతినిధులుందురు వారు 6 నం లు 

అధిళారములో ఉందురు శాసనములు చేపే అధికార 

ముతోపొటు, అధ్యతుడు ఇతర దేళాలతో చేసీకొఖెడు 

అన్ని ఒడంబడిక లను 8/8 నంతు ఓట్లతో ఆమోదింఛనలెను 
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అమెరకా సంయే క్ష రాష్ట్రములు (భూగోళము) 

అది లేనిచో అసంధిచెల్లి కేరదు అధ్యతుడుచేపెడు నియామ 

శాలను ఆమోదించనలిసీఉండును దీని కింద చేడు 15 

ఎంఘాలు (51206109 Committees) పనిచేయు 

చున్నవి (వ్రజ్యావ్రతినిధినథ (10386 0f Representatives) 

కు వ్రతిళాష్ట్రము ఓటుశేయ నర్హ్మతగలవారితో ఎన్ను 

కొని (పలినిధులను రెం జేండ్ల అధికార సరిమితికో సంపు 
కొనును ఓటుదేయు అధికారాలు ఆ యా రాష్ట్రాలలో 

చేరు చేరు విధముల నిర్వచింవబడిఉన్నవి 1968 లో 

అమె కాలో రిలోట్ల 84లతల మంది ఓటర్లుగా నిర్ణయింప 

బడిరి 1058 లర్ సంవత్సరాలకు ఎన్నుకోబడిన మొ్షము 

ప్రతినిధులు 4 8క గురు ఉన్నారు శానననభలలో ఉన్న 

వారు ఉద్యోగములో ఉండకూడదు 1924 సంవత్సర 

ములో ఇండియను అవలడు స్తానిక చాను లందోరికిని ఓటు 

వొక్క ఇయ్యజడినది రాష్ట్రాలలో కూడ కెండు శాసన 

సథలు ఉన్నవి నొటిని టభూడ ఉన్నత నళ (నెనేటు) 

వ్రజావ్రతినిధివ (10006 01 Ropresentatrve8) అందురు 

శాష్ట్ర్రాళన్నియు క్రేం గ్ర ఫెడరలురాజ్యాలికీ కేటాయింవ 

బడిన విషయాలు తన్న మిగళా అన్నీ రినయాల మీద 

శాననాధీ కారము కలిగిఉండును (ప్రజలలో ఓటుచేవెడు 

చారందరు కలిని గవర్వరును ఎన్నుకొందురు వీరి ఆధి 

శారాలు ఆయా రాష్ట్రల విజంధనలను అనుసరించి 

ఉండును 

సొంఘీక పరిష్థితులు అమెరికాలో 1851లో 

86,489,564 గురు అమ్మించినారు 14,81,119 గురు 

మరణీంచినారు 16,94,004 వివాహాలు జరిగినవి 

అందులో 8,71,000 రద్దుఅయినని ఇవ్పేడు 1000 8 
జమ్మించెడినాలి సంఖ్య విట, మరణించెడునారి నంఖ్య 

87 మూతమే 1069 లో ౩ 65,620 మంది ఇతర దేశాల 

నుండి వచ్చి యిక్కడ కృండిపోయినారు. పురుషులలో 

180 లో 1008 26 8 మంది ఆనివాహితులున్నారు 
త్రీ*లో 196 మంది ఆవివాహితలు అయినను మాటికి 

66 & మంది మూతమే నంసారము చేయుచున్నారు 

1940లో 8,50,000 కు మించిన జనాభా గల వట్టణ 

ములు 7 ఉన్నవి ఒక లత జనాభాకు వైగా ఉన్నవి 

65 ఉన్నవి (ఫొటిస్టైెటు శాఖకు చెందిన ఏ వులు 

అధిక నంఖ్యాకులుగా ఉన్నారు విద్యా(ప్రచాకము ఎక్కు 

వగా ఉన్నది మొదలు 18నంవక్సరాల బాలళాలికలకు 
శదువు నిర్భంధముగా 'నేర్చబడుచున్నడి 1951 లో 

1869 కళాశాలలు వనిశేసినవి ఇవిగాక నృ త్తివిర్యలు 

శేశ్చెడు పారశాలలున్న) విద్య యావత్తు శాష్ట్రము 

చేతులలో ఉండును మత[వనక్షితో కూడిన విద్యాలయా 

లకు ప్రభుత్వ విరాళాలు ఉండవు అట్టి విద్యాలయాలలో 

1008 10మంది చేరిఉన్నారు 1951లో 1718 ఇంగ్లీషు 
డివవత్రిక లున్నవి న్యాయస్థానాలు కాష్ట్రి సంబంధులు 

గాను, శేంద్ర ఇిడరలు సంఖంధులుగాను ఉన్నవి సర్వో 

న్నత న్యాయస్థానము కూడ ఉన్నది అపీలు న్యాయ 

స్థావాలు 11 ఉన్నవి 1051లో 8,820 వొత్యలు, 

5,510 పొరపాటు వార్యలు, 18 800 మానభంగాలు 

68,090 దొంగతనాలు జరిగినవి 1050 లో 2,09,040 

మంది డాక్టర్గున్నారు 1951లో 6,687 అనువ(శులున్నని 

వైన్యము 1051 లో 15,81,812 మందివై నికు 
లున్నారు 20 డివిజనులు, 16 5జీమెంట్లు ఉన్నవి 

వడాశి నైవ్యము, వాయు విమానవైన్యము, కవచ 
వైన్యము అను మూడు రకాల పైన్యము లున్నవి 

వావికా వైన్యములో 98,80,000 ఆఫీనర్లున్నారు 

1958 లో చాయువిమాన చావాకసెకలు 3 "పెద్దలని 

11 చిన్నవి, ఈ ఇంకను చిన్నలి ఉన్నవి 10 వెంబడించు 
నౌకలు, 4 యుద్ధనౌకలు, 15 అరువు ఓడలు, శేలిళ 

ఓడలు ఓ్0 విధ్వంచక నౌకలు, 100 జలాంతర్గాములు, 

880 ఇతర రశాల ఓడలు ఉన్నవి 1951 లో 

1,87,000 మంది విమానవిలములో ఉండిరి షుమారు 

16,900 విమానము లున్నవి 

అర్థికవరిస్థతుణు "~ెడరలు (వభుత్వము 1059 లో 

68,786 లతల డాలర్లు ఆధాయమును, 79,089 లతల 

డాలర్ల ఖర్చును కలిగి ఉన్నది 6 రాష్ట్రాలు 18,088 

అనల డాలర్ల అదాయమును కలిగి ఉన్నవి 
ఆర్థిక సంవద (పవంచములో భాగ్యవంకనుయిన 

'కేశాలన్నిటిలోను అ(గ్రగణ్యమయినది నంయు క్రశాష్ట్ర 

(ప్రాంతము 1060 లో 5,86,92,000 మంది కష్టపడి 

పనిశేయుచుండిరి 

వ్యనసాయను ఆధునిక నద్ధతులమీద చేసెడు వ్యవ 

పాయమువళ్లి వ్యవసాయనఖికము అత్యథిక ముగా ఉన్నది 



68,69,162 వ్యవసాయ 'జేక్రము లున్నవి 1958 లో 

చేల బుచెల్సులో ఇవ్వబడిన తెబ్ధల (వీశారము వ్యవసా 

యోత్స్తి ఈవిధముగా ఉన్నది మొక్కజొన్న, 

88 06,786, ఓటుధాన్యము 18,68,290, గోధుమ 

12,91,477 బంగాళాదుంపలు 847,061, కార్డీ 

227,008, సోయా 2,91,689 ఇవి దేశము మొత్తము 

మీడ అన్ని శాష్ట్రాలలో పండుచున్నవి ఫొగాటి 

2,82 82 26 000 పౌనులు వండినది 1961 లో వ్ర 

151,44 000 వేళ్ళు పండినది 1958 లో 18,884,667,000 

డాలర్ల విలువగల పకువులున్నవి 

అడవ్తణ అమెరికా సంయుక్ష శాష్ట్రములలో 

46,10,44,000 ఎకరాల ఆడవి ఉన్నది అందులోనుండి 

వేటా 1,800,972,000,000 బోర్డు అడుగుల చెక్కను 

కోనెదరు అందులో అన్నిరకాల కజ్ణలు ఉన్నవి 

ఖవిజములు 1961 లో అమెరళాలో ఈ క్రింద పరి 

మాణమున ఖనిజ ఉత్పత్తి జరిగినది ఇనుము 1169 లతల 

టన్నులు, వెండి 807 లతల బొన్నులు, బంగారము 17 

లతల 41 వేల బొన్సులు, లాగి 9,98 829 టన్నులు, 

సీసము 8,88,148 టన్నులు, శంకు 6,71,685 టన్నులు 

కాటు 18 48 676 టన్నులు పొడరనము 7,898 
బుడ్లు ఉతృ్తి చేయబడినవి 

వరిశ్రమలు 1950 లో అమెకిశాలో 2,50,000 
ఫ్యాక్టరీ లున్నవి అందులో 1,17 68,068 మండి పని 

చేయుచున్నారు 80రశాల పర్మిళమ విభాగాలు వర్సాటు 

చేయబడినవి అందులో ఆవోరసరి శ్రమ, పొగాకు, గుడ్డల 

చేశ కొయ్యపనీ శాగిళపు పరిశ్రమ, అచ్చుపనులు, 
రాసాయవిళ పచార్థాలు, గాజువనులు, యంతపు పనులు, 

రవాణా యం|క్రపామగి ఉన్నతస్థితిలో ఉన్నవి ఇనుప 

పర్మిళ్రమ చాల గొప్పది అమెరికా ఎంయు కతాష్ట్రాలి 

శార్నొ'రేనను (వ్రనంఛములో నెల్లి గొప్పసంస్థ 

టినెబ్బలోయ సంఘము ఇడి అమెరికా కంతటికిని 

ముఖ్యమయిన అరి కాభివృద్ధి (ప్రణాళిక గలది టి వి ఎ 

అను "పేరుగల సంస్థ 1951 లో టినెస్సీ అనెడు నదికి 

18వ అనకట్ట వూ ర్తిశేపినారు ఇప్పుడు చానికి 88 చెడ్డ 

ఆనకట్ట లున్నవి (80 మైళ్ల నీటి ప్రయాణ సొళర్యము 

ఉన్నది 800 మికియన్ టన్నుల మైళ్ళ మోటారులు, 

ఆమ్మరాజ విజయాదిత్యుడు 

ఇనుము, ఉక్కు గోధుమ, మొక్కజొన్న, బొగ్గు 

"పెట్రోలియం మొదలయిన యితరసాొమ గి ప్రయాణము 

చేసినది ఇందులో 1500 మిలియన్ కిలోవాట్ల విరు 

చృ్తి ఉత్నక్తి అయినది చానీధర 185 సెంట్ల ఖరీదు 

ఉన్నది ఈ లోయలో ఎరువుల ఉత్పత్తి (ఇన్మోండ 
మైనది 1950లో ఈళోయ [ప్రజల ఆదాయము క కెట్లు 

'రిగినరి 

వర్తకవ్యాపారను 1952 లో 16642,416,000 

డాలర్ల ఎగునుతులు 10,868 865,000 డాలర్ల దిగు 

మతులు జరిగను ఎగునుతులలో ఛాళ్యాలు, ఛాన్యపు 

వస్తువులు, వ్యవసాయ యంత్రసామ(గ్రి పారిశ్రామిక 

యం(శ్రపామ[గి, మోటారు యంత్రపామ్మగ్రులు, (వత్తి, 

చానివస్తువులు చాల ముఖ్యమైనవి దిగుముకులలో కాఫీ, 

ఇనుముజాశికి చెందని ఖనిజనన్తువులు చెట్రోలియం 

వస్తువు, వార్తావ వీకలి శాగితము, రబ్బరు, ఉన్ని ముఖ్య 

మైనవి (లిటను ముఖ్యమైన 'వ్యాపార'బేళము అయినను 
అమెరిళా వ్యాపారము అఆనీయాతో ఎక్కున జరుగు 

చున్నది శరుబాత అఫిళాఖండము ఎన్నదగినది ఆమెరి 

శాతో రముబేయని దేశము లేదని శెప్పవచ్చును 
రహదారులు 1962భో అమెరికా సంయుక్త శాక) 

6లో 8,818 975 మైళ్ల రోడ్లున్నవి అందులో 1,700,000 

మైళ్ళ రోడ్లు సరిగా నిర్శింవబడిన ఉసరిభాగము కలిగి 

ఉన్నవి 1950 లో £28,719 మైళ్ల నైలు మార్గము 
ఉన్నది |వవంచములో అది నూటికి 29 నంతులున్నది 

1951 లో 88 566 విమానాలు నర్తకములో ఉన్నవి 

ఉ విశ 

అమ్మరాజ విజయాదిత్యుడు (క శ Mb 

M0) శ్రీ ౪ 885 నుండి నుమారు శాలుగు కళా 

బురికాలము ఆంధ్రదేళమును అతివై భవముతో పరి 

పొలించిన కూర్చు చాకుక్యవంళజులలో (ప్రఖ్యాతి చెందిన 

వారిలో రెండవ అమ్మరాజు ఒకడు ఈఠడు 'కెండన 

చాళుక్యథీమునకు లోకమాంబికనలన అన్మించేను [క ౪ 

945 లో తండి నురణానంశరము తనకు ఆ|గ్రజుడును, 

సవతితల్లి కుమారుడును ఆయిన భాచార్డవుని (తోసిపుచ్చి 

విజంయారిత్యు డను విరుదునహించి అమ్మ రాజు శేంగీ 

సించోసనమును అధిస్టంచను 



అమ్మరాజ విజయాదిత్యుడు 

శాజ్యాధికారము వహించునప్పటికి అమ్మ రాజు 

వయస్సు 10, 18 వంవతృరములు మ్మాశ్రమే శాక్య 

మునకు వచ్చిన వెంటే ఇతనికి దాయాదియయిన రెండవ 

యుద్ధమల్లునితో పోరు |ప్రారంభమా యెను యుడ్థములో 

అమ్మశాజునకే విజయము లభించినడి శాని ఇంతలో 

అతవి కష్టములు కడ కేరలేదు జేళములో ఇలవంతు 

లయిన సామంతులు “షెక్కురు అమ్మ కాజ యొక్క అథి 

పత్యమును వామమాశ్రముగా మాత్రమే గుర్తించిరి 

చాయాడి మత్సరమువలన (వసూదముటాడ పూర్తిగ 

నమనీపోలేదు "రెండవ యుద్ధమల్లుని కుమారులైన కొర 

పుడు, రెండవ శ్రైలనదేవుడు అమ్మ రాజును సదచ్యుతుని 

శేయుటకు ప్రయత్నించిరి వీరు అమ్మరాజు సామంతు 

అయిన వారిలో శ్రొందరను తము వతమునకు |క్రిష్బు 

కొవిరి అంజేశాక, కాష్ట్రకూట శాజయిన మూడవ 

కృష్ణుని నహాయమునుగూడ పంపాదించుకొనిరీ శాష్ట్ర 

కూట సైన్యములు వేంగీ పొ[మాజ్యములో అడుగు 

చెట్టగానే గండచారాయణునివంటి సొనుంతులును, 

పాండురంగనివంటి శేనానాయపలును అమ్మ రాజును 

విడిచి పారిపోయిరి ములో ఓడిపోయి (ప్రాణము 

రడించుకొనుటకై అమ్మురాజు రాజ్యమును విడిచి పారి 

పోయెను 

అమ్మరాజును రాజ్య మునుండి తరిమి వేసిన తరువాత 

శాదపుడు వేంగీ సింవోననమును అగిష్టించెను కొంత 

శాలను రాజ్యముచేఎ శారపుడు మృతినొందిన తరువాత 

అతని తమ్ముడు "రెండవ శ్రైలసరేవుడు విస్ణువర్ధనుడను 

వీరుడముతో రాజ్యమునకు వచ్చెను. తరువాత కాక 

శాలమున'శే అమ్మరాజు |ధ్రతాసమునుండి వెలువడి వేంగీ 

జేళములో [ప్రవేశించెను శాష్ట్రకూపులణ వేంగ్నివే 

రండెశ్తి నచ్చినప్పుడు అమ్మరాజును విడిచి పొరిపోయిన 

పానుంళులును వైవ్యబాయకులును తిరిగివచ్చి అతని 

యండ భేరిరి శైలనచేవుని ఓడించి అమ్మశాజా సింహో 

నమును అగిష్టించెను, తరునాత కోంతకాలిము ఇడు 

దొడుకులు లేకుండ అమ్మ రాజు సరిపాలన సొగినడి [క్రీశ 

055 లో శాష్ట్ర లు తిరిగి వేంగినె! దండెక్తి 

వచ్చిరి యుద్ధములో ఓడిపోయి అమ్మరాజు కళింగదేళ 

మునకు ఫాంపోయెను 

అమ్మ రాజును పారద్రోలి, అతని సవతిసోదర్శడయిన 

చావార్డవునకు రాజ్యము కట్టబెట్టి శాష్ట్రకూట మ్య 

ములు వేంగిని విడచి పోయెను రాష్ట్రకూట రాజునకు 
సామంతుడుగా కప్పము శేల్లించుచు చావార్లవుడు 

కొంతశాలము సరిపాలన పాగించెను ఇంతలో కళింగము 

మండి అన్మురాజు, వై తృకమయిన బంహాననము నంపా 

దించుటకు తిరిగి వేంగిలో (వ్రవేశించెను పోరువల్లి పయో 

జనము లేదని జెలిసికొని ఛానార్లవుడు అమ్మరాజునకు 

మును వళపరచేను, ఆన్ఫటికిని అమ్మ రాజుయొక్క 

కష్టములు కడశకేరలేదు తరువాత కొంతకాలము ఒడు 

దొడుకులు లేకుండ పరిషాలన సాగినను ఆతని రాజ్యావ 

పానశాలములో తిరిగి అంతఃకళలవాములు చెలళేగెను 

అంతనరకు ఆణగిమణగి యుండిన శానార్లవుడు తిరిగి 

విళ్ణనము లేవరినెిను ఈ వివ్లనము ముగా పరిణ 

మించేను తుదకు యుద్ధములో అమ్మభాజు మరణించెను 

అమ్మ రాజు తనతం(డి నింవోననము నధిస్టించి బీ నంరము 

లయ్యెను, ఒడుదొడుకులత్తో నిండిన అన్మురాజు జీవికము 

ఈ విధముగా యుద్ధరంగములో నమా ప్తమయ్యెను 

అమ్మ రాజ విజయాదిక్యుడు గొప్పయోధుడు దతత 

గల పరిపాలకుడు పరమశసనానము కలవాడు విధి 

(ప్రా౭ల్యముతే యుద్ధములో ఓడిపోయి కెండుపార్లు 

శాజ్యము విడచి సారిపోవలనీ వచ్చెను శాని ఇందులకు 

శారణము పిగికిశనము కాదు అశని సరిపొలవ పాగినంత 

శాలను జేశము సుఖితముగా నుండెను అమ్మరాజు ఏ 

మశస్థుడయినది ఇదమిళ్థమని నిర్ణయించుటకు తగిన ఆధా 

రనులు లేవు ఆశడు అన్ని నుతస్థులను సమానదృష్టితో 
అదరించెను అటు హీందూమశమునకు చెందినశాఖలళో 

ఆ కాలములో ముఖ శాలాముఖవై వమునకును, 

ఇటు వివిధ జై ననంఘములకును నమాన|ప్రతిన త్రీ నిచ్చి 

ఇకడు ఆదరించెను తన పామంతులభో ఒకడయిన దుర్గ 

చాజు అనునకడు ధర్మపురికి దతీణమున కట్టించిన కటళా 

భరణ జినాలయనును ,జైవదేవాలయమునకు అమ్మ రాజు 

మలియంపూడి అను (గానుమును నర్వకర వరిసోరముగా 

శానము చేసెను అన్మురాజు యొక్క ఫోగ్యన్ర్రీ జయిన 

*దామెకో అను వ్య కలుచుంబ్యరు ఆను [గామమును 

సకల లోశాశ్రయ జినథవన నును వైన చేచాలయము 



లోఫి భోజనశాలను జాగు చేయించుటకు చానము బేఎ 

నట్లు ఒక శావనమునల్ల కెలియవద్చుచున్నది అమ్మ రాజు 

పామంతవర్గములోని వారైన ఖీసుడు, వరవాహానుడు 

అను (సథుపోదరు శిరువురు విజయవా ఏక అనుచోట 

శెండు కైనదేవాలయములు కట్టించినట్లును, ఆ దేవా 

అయముల పోమణార్థము అన్ముకాజు ఇప్పటి అవాలి 

శాలూశాలోనున్న "పెర్దగావిడిసరు అను (గామమును 

చానము శేసినట్టును మరియొక శాఎనమువల్ల తెలియ 

వచ్చుచున్నది 

ఈ విధముగా తన రాజ్యములోని ఆన్ని మతముల 

శారిని సమానముగా ఆదరించి చేశము యొక్క పర్వతో 

ముఖాభివృద్ధికి సర్వడా పాటులడుచు అమ్మరాజ విజయా 

దిక్యుడు (క్రీ ౪ 970 లో వీరస్వర్గమం దెను 

ఆర్ ఎన్ ఆర్ 

అయస్కాంత శాస్త్రము - కొన్ని ఇనువ ముడి 
ఇనిజములయండు కొలుత కనుగొనజడిన ఒక వింతయగు 

గుణమును అయస్కాంతత్వ మందురు |క్రీ పూ క70సం 

చాపులో  వీసియామైనరు దేశములో నొక భాగమగు 
మాగ్నిసియా అను (పదేళములో “'మాగ్నిమైటు' 

(స్మాంకాయితము) అను ఖవిజము కనుగొనలడినట్లు 

ఊహింనజడుచున్నది న్వేచ్ళగా (క్రేలాడశీయబడిన ఈ 
ఖనిజవు ముక్క, ఎల్లప్పుడును సామాన్య ఉత్తర ద&ణ 

దిశలను చూవ్నచుండుట వరిశీలించిరి ఒకేకొన ఎల్లప్పుడు 

ఉత్తర దిశను చూఎుచుండుట వలన అది ' దిక్సూచిళ 

20° (Lode Stone) అని పీలువవడినది ఉత్తర దడిణ 

దిళలను చూవుకొనలు “ఉత్తర (ధువము' అనియు 'ద&ిణ 

|థునము' అనియు ఎలునవిడుచున్నవి ఈ విషయ మెప్పు 

జావిమ్మరింపవిడినదో శెవ్పుట కష్టముకాని, 1600 సం లో 

డాక్టర్ గిల్బర్తు అను వైద్య భాస్రజ్ఞుడు (ప్రచురించిన 

డమాగ్నెట్ (D612gn6t6) అను (గ్రంథము (ప్రాలీవగ్రంథ 

ములలో నుక్కృష్టమైనడి స్వాళావికముగా ఆయస్కొాం 

శత్య్వము కలెగియుండని వడార్థములు వీరైన |వక్యేళ 

విధానము వలన ఆధర్మమును పొందివచో అట్టి పదార్థము 

లను ళృ(తిములఅయస్కా0తము అందురు 

అఆయప్కాంచత్యము, ఇనుములో గాని, ఉక్కులో 

గాని వివిధ వద్ధకుల వలన ఉత్స శ్రీేచేయనచ్చును ఉదా 

అదప్కాంఠ త్రము 

ఈ రెండు లోవాపు కడ్తీలలో దేనివై నరు కక్తిమంఠతమగు 

అయస్కాంతముశ్రో రుద్దినవుడు అది అయశ్కొంతీకర 

ణము శేయవికును ఒక ఇనుపముక్కకు, విద్యుశ్చవా 

వాము గలిగి విద్యుదృంధముచేయబడిన తీగ చుట్టుటనలవ 

చానిని ఆయస్కాలతముగా చేయవచ్చును అప్పుడు 

ఇనుపముక్కుము 'విధ్యుడయస్కాంళ' మందురు పరార్థ 

ములు అయర్కొంతీకరణము చేయబడినపుడు వానికిగల 

|ద్రశేళ్యతను, అయస్తాంతక్వధారణ శని బట్టి అలి వివిధ 

ములుగా నుండును ఉచా మెత్తని ఇనుఘు ఎంత నులభ 

ముగా అయస్కాంఠతీకళరణము. నొందువో ఆంత సులభ 

ముగా చానీని కోల్పోవును కొన్ని ఉక్కులు అట్లుళాళ 
అతి కష్టముతో అఆయస్కాంతీళరణము చేయబడి అధర్మ 

మును చాల కాలము విలున బెట్టుకొనగలవు అట్టి కిక్కుతో 

తయారుచేయజడిన ఆయస్కాంతములు “శాళ్యకాయ 

ప్కాంశము"లని విలువబడును సామాన్యముగా అట్టివి 

కడ్డీరూపమున గాని, లేక గుజ్జవునాడ ఆశారమున గానీ, 

వట్టీరూవములో గొని చేయబడును ఓక క ర్డీ ఆయస్కాం 

తము, ఇనుప రజములో ముంచబడినప్పుడు, బావి కొనల 

చుట్టును చాల ఇనువరజము అంటుకొనును కాని కడ్డీ 

మధ్యశాగము నందు అట్లుగాక చాలి కొద్ది అయస్కాంక 

చర్య మాత్రమే కనబడును దీనినీ బట్టి అయస్కాంతము 

యుక్క కొనలు 'అయస్కాంత (భువనములు అని నామ 

కరణము చేయబడినవి ఆవి ఉత్తర దతీణ దిళలనుచూవు 

టచే ఉత్తర దతిణ (ధువము లినియు పిలువ జడును 

[వయోగముల ఫలితముగా ఈ క్రింది విషయములు 

శెలియును 

1 “7 పొడవుగల అయస్క్కాంతపు కడ్డీలో శెండు 

(ధువముల మధ్య దూరము శాచావు శ్రీ ! ఉండును 

2 సజాతి ధువములు (రెండు ఉత్తర (ధ్రువములు, 

మరియు కండు దకిణ (ధువములు) ఒకదానిని ఇంకొకటి 

విళర్శీంచును వీజోలి (ధ్రువములు (అనగా ఉత్తర రకీణ 

(ధువములు ఒకదానిని ఇంకొకటి అకర్షించును 

దిక్సూచిసూరినంటి ఆయఫ్కాంతీకరణము చేయబడిన 
వస్తువును ఓక ళ ' శ్రీనుంతమగు దండాయస్కాంతము 

చాపులో నుంచిన, 1 న నటనునందునలె ఒకో (త్రక్యేళ 

దిళళు మరలును, 



అయస్కాంత కొన్టము 

దిక్సూచి మొక్క స్థానము నూర్చివచో. ఆడి చూపు 

దిశ కూడా మారుచుండును (వ 1) అట్టు చావిని (త్రిప్పు 

వటిను ! అయస్కాంశకేకిము, ఆయస్కా.0క క క్త రేఖల 
N క్రజ(క్రీమంఠమగు దండాయప్కా.0కను 
న కణ గిహ్పాచియెక్క సోది ఉండు దళ 

fino ద్రరేశమును 'అయస్కాంళ జేత్రము' అందురు 

ఆవిధముగా అఆయస్మాంతము చుట్టును అయసప్ర్కాంక 

జేశ్రము ఉండును చానియొక్క గాఢత, వై కార్యము, 

క్ అను దండాయస్కాంతము యొక్క విలమువై 

ఆధారఫడీయుండును స్వేచ్చగా తిరుగు ఆయస్కాంతవు 

నూడి (ప్రజిలిందువుదగ్గర తిరిగినడిక్కుగా గీతలను గీసినచో 

అ గీఠలు 'ఆయప్కొాంళ ళీ రేఖ' లనవడును ఈ గీతలు 
ఇ్యాన్తనముగ లేనవ్చటికి అవి నిజ మైనవనియు, అవి కొన్ని 

ధర్మములను కఠిగియున్నవనియు ఊహించుకొనుట 

మంచిది ఉత్తర (ధువమునుండి దతీణ(ధునము వైపు 

అవి ఎల్లప్పుడును నళ్చుచున్నట్లుగా ఊహింవబడుచున్నని 

ఆ రేఖలకు ఒకో విధమగు లిగున్స కలదనియు, ఆవి ఒక 

తానినొకటి విళర్షించు ౪ క్రికలననియు శ్రావించుట అను 

కాలముగా నుండును జక విందువు డగ్గర ఉంచబడిన 

(ప్రమాణ (భువమువ్వైగల UU చర్యను, జ శ్నశమునట 

అంకిముగా ఉండు ఉపఠితలముసై ఒక చదరవు వెంటి 

మీటరులో గియఐడిన రేఖల నంఖ్య వలన, కనుగొనుట 

ఆచారముగా నున్నది ఒక |ప్రమాణను అయస్కాంత 

'శేశ్రమును, ఒక (ప్రమాణధునమునై చాచాపు ఒక 

మిల్లీ గాము బరువుగల ఒక “డైన శ క్రిచూవునట్టి మే శ్ర 

ముగా నిర్వచింతురు 

నిత్యజీనిళము నందలి (వ్రయోగాళ్మక విషయములలో 

ఆయస్కాంళవు చర్య యొక్క. [ప్రాముఖ్యము శాలనరకు 

విద్యు తృచావొపు దృగ్విలానముతో చానికిగల నన్నీఫీత 

పంజంధమును బట్టి యున్నది ఎట్టి పరిస్థితులలో నైనను, 

విజముగా అయస్థాంత కరము ఉత్స తి కాకుండ ఒకనానా 

కమునందు  నిడ్యు(శ్రశానొమును [వవహింపచేయుట 

పాధ్యముశాదు  విద్యుకవానామును తీసికొనిపోవు 

పొడుగైన తిన్నని తీగలో ఆయప్కాంళ రేఖలు వలయా 

శారముగ ఉండి, ఆ వృ త్తముల యొక్క శేంద్రములు 

శ్రీగయొక్క ఇరునువై వడుటయు, వాని సమతలములు 

చొనీ! అంబముగా నుండుటయు నంభవించును (వ 2) 

| 

తుము క విద్యుక్స్రవాహషుకల తీగను చుద్దియుంగు 
ఆయస్కాంక క్షేత్రము 

తరచుగా నాశాళము (1016006) ఆని పిలువబడు 

తిన్నని న్తూపొళారములో చుట్టలు గాచుట్టబడివ కీగగుండా 

|వ్రవావామును పంఎనపుడు, కడ్డీ అయస్కా౦త ముతో 

తయారైన ఊత్రము యొక్క సాదృశ్యము కల 'జత్రము 

ఉకృక్రియగును (లో 8) ఆ ళక్షికేఖలు పూర్తిగా గాలిలో 

నుండుటయు, ఇనుముయొక్క. వింతధర్శములచే మార్చ 

బడకపోవుటయును మ్యొకమే భేదము 

జటము 8 దట్టముగా జుట్టనిడిన నాకాభముయొక్క 
అయస్కాంంళ క్మేక్రము 



ఫిద్యుత్ర్రవాహాపు జలమును వృద్ధిచేయుటచేతను, తీగ 

యొక్ళ చుట్టనంఖ్య వెంచుటచేతమ, ఇలితర మైన విద్యుల్ 

"మేశ్రము శేందమునందు ఉత్స త్తి చేయబడును ఆ తీగ 

చుట్టలోనికి మెత్తటి ఇనుపముక్కను (వవేళపెట్టినచో 

అది ళక్షిమంతనుగు కాళ్కాలికాయస్కా 0*ముగా 

మారును పదును చేయబడిన ఇనుప ముక్కలను గాని 

ఉక్కుముక్కలనుగోని ఉంచిన అవి అదేవిధముగా బల 

మైన శాశ్వకాయస్కాంతములుగా నగును 

నవీన విద్యుత్ విధానములయొక్క అవనరములను 

ఇట్టి విద్యుత్ క్తి ఉత్స త్తికని (ప్రచారమునకును సంబం 

ధించి ఇనుముయొళ్కం అయస్కాంత (ప్రత ర్తనములు 

జాగ్రత్తగా సరెశీలింనబడినవి (పధానమగు లతణముఅను 

గూర్చి నం చేవముగా మాత్రమే ఇచట వివరింపబడును 

విద్యుత్ (ప్రవాహము ఫొడ్తుగ్తైన నాళాథము (సాలి 

శాయుడ్రు శ్వాశా [వవహించుచున్నదనుకొనుము 

ాళాథము లోసఅనుండు అయస్కాంత కేశ్రము 

యొక్క జలము ఆ కీగచుట్టల సంఖ్యలను విద్యుత్సచా 

వాపు విలువనుబట్టి 'అలినికొననచ్చును ఇనువముక్క 

లేనవుడు ఆ ఆయస్కా౦ళ 'శేత్రవలమును తెలుపుటకు 

సాధారణముగా H గుర్తుగా ఉపయోగించబడును ఇడి 

04౫18 నమానముగా నుండును (18 అనగా 1 సెంటి 

మీటరునందు తీగచుట్లయొక్క సంఖ్య * అనగా విద్యుక్ 

పవాహము విలున అంపియరులలో) ఇప్పుడు ఒక 

ఇనుపముక్క ఛాళాభములోనికి |ప'కేశ'వెట్టబడినవుడు, 

అయస్కా ౦ళ శేశము వృద్ధిచెందినట్లు కెలియును ఇనువ 

ముక్కొగానిి మరి యే ఇతర ఆయప్కాంత వడార్థము 

యొక్క. సమశమునగాని అయస్మాంక శ్మేకము 

యొక్క లము B చేశ గు ర్తింనవిడును ఇనుము నమత 

ముళో మ కన్న రె అధికముగా నుండును కెమేల 

నివృత్తి రి వ్రవేళ్యళ అనీ పిలువబడును ఈ (ఫ్రవేళ్యత 

ఇనుముయొక్క. న్వభావము మైనను, ఆయస్కాంత మేత 

శక్తివెనను అధారవడి మారుచుండునట్టి Tmt 

(గ్రళమ జేత్రమగు H, “ఆయప్మాంతీకరణ LU క్ 

మనియు, 'కెండనదియగు 3 *ఆయస్కాంళ ('వేరణము" 

అనియు పిలువబడుచున్నవి అనగా, ఒకో చదరవు సెంటి 

మీటరు వైళాళ్య (వమాణముగఅ గాలి యందలి ఆయ 

అయస్కాంత కాఫ్రము 

స్మాంతేళ క్రీ రేఖల సంఖ్యను H గాను, ఒక్క చదరపు 

చెంటిమీటరు వై కాల్యముగల ఇనుము లేక మరి ఇతర 

ఆయస్కాంత పడార్థములోని అయస్యాంకపు క్లక్తి రేఖల 

సంఖ్యను కె గాను, వివరింపనగును 1 సరిమాణముల 

నమమగు ఆయస్కాంత జేత్రమునందు ఓక పచార్థము 

"వెట్టవడినపుడు ఆ పదార్థము ఆయస్కాంత(వేరంణము 

వలన, ఆయప్కాంతీకరణను చేయఖడునని చూసింప 

నగును ఆ పదార్థముగుండా పోవునట్టి అయప్కాంత 

శ క్తి రేఖల మొత్తపు సంఖ్యను “3 వలన జెలియనగును 

B=H+ Axl 

1 అయపి ్కంలీక రణముయొక్కు గాఢత్వమును 

నూచించుకాశి. (2 అనునది అయప్కాంత ధ్రువను 

యొక్క ళక్తిగాను 1 అనునది ఆయస్కాంత (గ్రువముల 

మధ్యదూరముగాను శీపికొనిన "ఇ! అను గుణేజము 

" అయస్కాంతవిశ్రమివ * (Magneuo moment) గా 

పరిగణించనగును ) వై సూత్ర మొత్తమును కే చేత 

విభజించిన. ఎడల మనకు ల్లో =1 44 క్ట అగును 

ట్ల ఆను నివ త్రి ప్రవేళ్యత '౯' గాను, గ అను నిష్పత్తి 

(గ్రవాణళక్త "కో గాను, విలువబడుచున్నని అందునలన 

ఆయస్కాంతవు [వవేళ్యతకును గవాణళ కీకిని గల మధ్య 

సంబంధము అజ 144% గా నుండును 

అయస్టాంత తటన్థస్థితిలోనుండు ఇనుమును, ఒర వాళ 
భములో నుంచి, (శ్రమముగా సున్న నుండి విద్యుత్ [వచా 
వామును వృద్ధిచేసిన ఆ ఇనుము యొక్క ఆయస్కాంత 

"శకము క్రమముగా "పరుగుచుండును ౨, లకు గల 

విలునలి జారతమ్యములను బట్టే కొన్ని చిత మైన ఫలిత 

ములు వచ్చును ౫,1 సంబంధమును చూవు (గ్రాఫ్ 

ఛి[త్రమును అయస్థాంథీక రణ లేఖ్యము అందురు (వ 4) 

B= నున్నగా నున్న పుడు, కి సున్నగాను, ౬ పరుగు 

కొలది క విలువ తొలుత క్ర మేణచెరుగుచు, కరువాళ అకి 

శ్వరితముగా నృద్ధియగు ఊేశ్రములో, విరివిగా కోకార్ట 
(cobel) ప 80 అగునంకవరకు "పరుగును 80 నచ్చిన 

శరువాక, 3 యొక్క వృద్ధయందలి వేగము ళో, 

శ్వరితముగాను కొ౭దిగాను ఫడిపోవుటపి [ప్రారంభించి 

జంతకం'చె ఎక్కువ యగుటకు పీలుళేనట్టి ఏలునను 



అయప్కొ-0ళ కావ్రము 

ఇ 

B 

ఆయిస్యాంత్ ళక్తీలేఖల సాంద్ర తే - వహ్మవ్ర శానులరో్ 

ఇ తె స 

ఖై 

థి 
4 20 40 (0 

తె పొందును అప్పుడు ఆ వచార్థము నంత్భ క ఈయ 

స్కాంశీకరణము నొందివరని చెప్పవచ్చును అట్టి నంక్ళ_క్ష 

స్థానమును పొందిన తరుశాక అయస్కాంత మేతమును 

తగ్గించినచో B యొక్క విలువలు, క వృద్ధివొందునవుడు 

ఉన్నచాని విలువలతో సమముగా నుండవు 

క నున్నగాచేయజడి, నురల అధికమైన విలునలోని!ి 

శేవడినవుడు ౨, 8 b0d9 అను నంపును కలుగ 

జేయుము. మేశము &ఓణించలేయబడినవుడు వర్చడు 

ఆయస్టాంశ (పీరణను యొక్క వింళయగు ఈ మందత్వ 

మును (వెనుక బడినకనమును) 'హిన్టెరిసిఫ్' (Eystereals) 

“నుండాయనము' అందురు క నిసున్నగా తగ్గిం చినపుడు, 

B నున్నగా శాక, 05 అను ఒక విలువను కలిగియుండు 

నవి స్పష్టముగా కెలియుచున్నది ఈ విలువను "శేషాయ 

స్టాంతత్వము (Residual Magnetism) ఆందురు (వ ర 

ఈ మంచాయనముయొక్క చుట్టు వైశాల్యము. ఒక 

పూర్తి వరివర్తనములో ఆయ్యూంతీకరణము జరిగినపుడు 

80 అం గాం Mo శం ఈ 

నును H అయస్మాంక మేకబంను ఓరున్లైగ్ంలో సాధారణ ఇనుము, కోబాబ్బు, 
విశెలులయొక్క. ఆయ స్కాంకీకరణప రేభాబి శ్రమలు 

జనించు ఉన్ణళ కిని కమగోనుటకు 

ఉపయోగించును ఇది విద్యుక్ 

మోటారుల నిర్మాణము లందును, 

విద్యుత్ పరివర్తన యంత్రముల 

నీర్మాణములికు సంబంధించిన నిర్మా 

ఇాత్మకమైన |ప్రయోజనములను 
కలిగియున్నది 

వైన చెవ్పబడిన విధముగా విద్యు 

తృ్రచాహము ఎల్లప్పుడును ఆయ 
స్కొంక 'కేతముతో కూడుకొని 

యుండును ఆయస్కాంతత్వము 

నకు _ విద్యుత్స్ప)చాహము నకును 

ఉండునట్టి సంబంధ దృగ్విషయ 

మును, తొలుత 1819 నం లో విద్యు 

తృ చావామును తీసికొనిపోవు 

తీగకు వరిసరములో అంఇముగా 

నుంచజిడిన ఆయస్కాంతపు సూది 

కొన వికేసమును పరిశీలించినట్టి 
ఓడునైడ్ అను శాగ్ర్రజ్ఞుడు కనీ 

"వెళ్టైను 

184 నం వగకు ఆయస్కాంతముచే [ప్రభావము 
నొండింవకిడు వచాగ్గములు ఇనుము యొక్క జాకికి 

సంబంధించిన వరార్థములు మాఠమే యని నమ్మజడు 

వటము ర్ ౩,౫ రేశాదికము 



చుండెడిరి (అనగా ఇనుము నికెలు, నుణికిల లేక కోళాల్టు) 

1845 పం లో ఫారడే వేరొక ఫలితము కొరకు వయో 

గములు జరువుచుండగో ఆయస్కాంలీ "క్షేతమునందు 

ఉంచబడిన గాజా, ఇనుము కనవిరచుచున్నట్టి ఆయస్థాంత 

భర్మములకు వ్యతిరేకముగా నుండు ధర్మములను చూపిం 

చుటను కనుగొ వెను విగ్ అను ళోవాము కూడ 

ఎక్కువ బలముగా అట్టే ధర్మములనే (వదగ్శించినది 

అతడు ఘన, (ద్రవ, వాయు స్థితులలో నుండు చాల వచా 

శ్థములను వానికి గరి అయస్కాంత ధర్శములక్రై పరీ 

ఉంచి, అవ్నినచార్థములును మూలకముశై నను పంయో 

గముఖై నను, ఇనుమునంటి లేళ గాజువంటి అయప్కాం 

తళ్వములు పొందియున్ననని వినరించుచు, అయస్కాంత 

రసాయన శ్యాశ్ర్రమునకు వువాదివే పెను అతడు ఈ క్రింది 

విధముగా వర్లీళరిం చెను 

1 ఇనుము, మణిశిల (కోళాల్టు), నిశెలు నృటము 

(ఆల్యూమినియం,) క్రుమము( (క్రోమియం), పొటానీయం, 

సోడియం, మగ్నము(మగ్నీషయం) మాంగనము(మోంగ 

నీను), తగరము, అన్లుజని మొదలగు పదార్థములను అయ 

పాంత 'జత్రమునం దుంచిన, అవి క్షేశమునకు నమా 

వాంతరముగా నుండునట్లు వీర్చాటగును అట్టి వదార్థము 

అను నశాధిచుంబక (Paramagnstio) వచార్థములందురు 

8 సీనము, బంగారము, రోజతము, కర్భనమ్ము 

కామము గంధకము, అంజనము (ఆంటిమొన్సి, లర్, 

నీరు మొదలగు పచార్థములు, అయస్కాంత 'షేశ్రము 

నం దుంచబడికవుడు, ఊఉశమునకు లంబముగా ఉండునట్లు 

వర్చాటుశావించుకొనును (వ థి అట్టి పదార్థములను 

వళోనచుంబక (డయామాగ్నెటిక్) వచార్థములందురు 

అట్టి పడార్థములు ఆయసప్కాంశముడే లిళర్షించబడును 

చీరామాగ్నటిక్ పచార్థములు అయస్కొంకముచేత 

అకర్షింవండునవి ఇనుము, కోజాల్టు, నిలు మొదలగు 

i జో 
వమ 8 అయస్కాంతక్మేక్రనున (ద్రనము 

నవి ఆయష్టాంతము చేత గాఢంగా ఆకర్షించబడును అట్టి 

పడార్థములను "ఫి కోమాగ్నటిక్ (1600660900) వదా 

అయస్కాంళ శాస్త్రము 

ర్థములందురు ఈ విధముగా ఫారోణే, (ప్రతి పదార్థమును 

వదోఒక రూపములో కొంచెముకనో ఎక్కువగనో చుం౬ 

అననని 

హాల 

వము ? 
షే! ఇనుస కరియేము 

కీయ పచార్థమని చూఎంచెను అతడు ఇంకను గయా 

మాగ్నటిక్, పేరామాగ్నటిక్ వచార్థయిలు, వాటి ఆయ 

ప్కాంతత్వమును ఖయట నుండ) మేశవళానము 

వలననే ఉంచుకొనగలవని నిర్ణయించెను (ఏ7) 

అయస్కాం తక్వవినయముళో ఆతి విజయవంకము 
లగు పరిశోధనలలో నొకటి, మేరీక్యూరీథర్రయగు ఏరీ 

క్యూ చేసినది గలదు 1895పం లో అకడు ఆధిక 

నంఖ్యాకనులగు వరార్థముల యొక్క అయస్మాంక 

(గ్ర్వాణ శ క్రులను, ఉప్ణో[గ్రళల వలన వానికి కలుగు 

మార్చును కొలిచెను అతడు ఈ సనిని డయా "వేగా, 

శెర్రో మాగ్నటిక్ పదార్థముల వై ఉష్ణ గణా (వళావము, 

చాటియందుండు అయస్కా ంతశ్వము మూడురకములా 

లేక, భాతికముగా ఒశేరకమో అనువిషయను ని్థారణ 

కేయవలయు వను అఖి(ప్రాయముతో (ప్రారంభించెను 

క్యూరి యొక్క ప్రాథమిక పరిళోధనలనలన ఈ క్రింది 

విషయములు సిద్ధాంశీకరింనబడెను 

1 డయామాగ్నటిక్ (గ్రవాణళ కులు సామాన్యముగా 

ఉట్ణోగ్రత నైనను, అయస్కాంకఠ ఊత విలమువైనను 

ఆధారోవడియుండవు 

2 పేరామాగ్నటిక్ గ్రవౌణళ క్తలు నిలొవేతీక ఉష్టో 

[గత (absolute temperature) తో విలోమముగా 

నుండును (దీనినే 'క్యూరీమాతను' అందురు ) 

8 అధిక ఉష్ణోగ్రకలలో, "ఫరోమాగ్నటక్ వచార్థ 

ములతో లేపిన (నయోగములవలిన, అతడ్డు వతి ఫెర్రో 



అయస్కాంంళ కావ్రమ 

మాగ్నటిక్ వడార్థమునకు ఒకవిధమగు సందిగ్థఉష్టో గత 

(critical temperature) కలదనీయు, ఆ ఉహ్ణో[గ్రతయందు 

అది డయామాగ్నటిక్ గా దూపొందుననియు నీద్ధాంతీక 

కంచెను ఇంతియేశాక, గవ శితములో చూవీంచబిడి 

నట్లు “ఫెక్రోమాగ్నటిక్ పదార్థముల యొక్క (గ్రహణ 

శక్తులు ఉపయోగించబడిన కేశముల శప్రలను బట్టి 

మఘారుళుండును మరియు ఆయప్కొంతీకరణము జరిగిన 

తరువాత అవి మంచాయనము (0810748) అను విశేష 

మును చూపించును 

భౌమాయస్కొంతత్యము ఫెమాయసప్కాంళత్వ 

ఇాస్త్రము యొక్క పరిజ్ఞానము, భూమి యొక పెద్ద 

అయప్కొంత నును అగి పాయముమీడ ఆభారపడి 

యున్నది 'భూమి యొక్క ఉవరితలను నై నుండు రిక్సూచి 

కొసలు షామాన్యముగా ఉత్తర దఊిణ దిళలకు ఉండు 

నట్లుగా నర్పాటుచేసికొనును ఇ ధ్రువములు, సరిగా 

కౌాగోళిక ఉ శ్రరరతిణములను చూపిం ఛకపోవుట వలన, 

జయస్కా.ంతిళ, భౌగోళిక (ధ్రునములు రెండును ఒక 
చావికో నొకటి కలియవృ(న 8) ఈకెండీంటికి మధ్యగా 

వటము కి 

భూమియొక “సేర్ట అదప్కాంకముని చూపు ఊహాద్నిత్రనా ఈ భౌగోకిళ అయస్కాం్య 
సేకము భామ్యసరిలాగమాన చాల ఎత్తీనరటు వ్యాషించి యుండును 

నుండు కోణము 'డి క్చాతము' (Declination) అని వీలువ 

ఇడును ఒళ ఉక్టుమూదిని నన్నవి వీల్బు.చారముతో మధ్య 

|ప్రలేశమున కట్టి గాలిలో (వేళలాడదీనీవ, అది త కిజసమాంత 

ళముగా అగును ఆమాదిని ఆయస్టాంతీకరణను నొండిం 

చిన, ఆది ఇందాకటి స్టీతికీ వటచాలుగా నిలువుగానుండు 

స్థితిలో అగును అ నూరియొక్క &తిజనమూంతరముగా 

నుండు స్థితిని ఏటవాలుగా నిలువుగానుండు స్థితిని 

(దిశలకు) నుధ్యమండు కోణమును 'అనపాతము 

(010 or Inclination) అందురు ఒక వడేళము 

వందుండు అవపొతమును ది ళ్చాళమును, ఘూ 

అయస్కాంతముయొక్క గాఢత (068కీర్ర)ను ఆ 

(వ్రదేళమందలి ఆయస్కాంత మూలకములందురు (120 

వలం మిల) నావిశాదిహ్సచి ఉపయోగము 

అయస్కాంతపు మూలకములి వరిజ్ఞానము వై ఫంవూర్ణ 

ముగ ఆభారవనీడియుండును ఆ విషయజ్ఞానము కొరకు 

(క్రతుములేని గీతలతో వటనములు (వ్రాయబడి యున్న గి 

ఆ గీశలనుబట్టి కూమివై వయే (ప్రేళేళములలో ఒకే 

డిళ్చాతముండునో కెలిసిక్రానవచ్చును అట్టి గీతలు 'పను 

వినత He, (3000110 line) అనీ 

విలునఖడు చున్నవి గొను అను 
శాత్రజ్ఞనిశే 18వ శళాబ్దములో వః 

దినము దిక్సూచి మొక్క దిళ్చాళము 

మారుచుండునని కనుగొనజడివది ఇది 

దైనందిన మార్చు (0110081715 

202) అలి సీలువనిడుచున్నది ఈ 
అయస్కాంత మూలక ములలో పాశా 

క్తుగాకూడా మార్పు సంభవించును , 
అట్టీవి “అయస్మాంకపు తుపానులు! 

(Magnetic 8t0m8)ఆనీపిలువబడును 

శరచుగా నంభవించునట్టి ఇట్టి మౌ 

ద్పలు వాళావరణ విద్యుత్ పరిస్థి 

తులు, నూర్యునియండలి నుచ్చలు 

మొదలగు వానితో సంబంధించి 

యుండును ఇట్టే క్లీష్టమగు విషయము 

లిను (గ్రహించుటకు గాను, శాతం 

వినళ్ళు అయస్కాంత ¥ క్రులయొక్క 



అనంఖ్యాకములగు ఒడుదుడుకులను రిళార్డుడేయునట్టి 

ఆశీసున్నిళములగు పరికరములతో ఆయస్కా౦ళావ 

లోకనశాలలు వర్చాటుచేయలడి యున్నవి 

వీయమ్ ౫ 

అరల్ఫీ భాషాసాహిత్యములు = ఆర్మీ భాను 

చెమెటికు భాషా కుటుంబమునకు నంబింధ్రించినది ఇందు 

హీ[బు, ఫినీషియన్, అరమెయిక్, అన్సీరియన్ మున్నగు 

ఉత్తర, దక్షిణ (ప్రాంతముల భామా నమూవాములు చేరి 

యున్నవి పురాతశ్త్వశాఖచారి పరిశోధనల ఫలితముగా 

డీ పూ 4000 నం ల నుండియు అరబ్బుల నాగరికతా 

చర్మిత్ర కనబడుచున్నది హీమ్యరెటిక్ అనబడు దణ 

అశేవియా |ప్రాంతమునందలీ శాననములు క్రీస్తు పూర్వము 

మండి మొదలుకొని క్రీస్తు తరువాత 6 న శతాబ్ది వరకును 

అభించుచున్నవి ఇని అత్యంత ఏకాసవంతమయిన వారి 

నంస్కృశిని, వోరి అర్థిక నంవడను, హిందూ చేశ మునరకు 

'శ్యాపించిన వారి విశాల నాశిశ్య వంబంధములనుగూర్చి 

శెలుపుచున్నని ఈ శాసనముల. చా రుపయోగించు 

చుండిన భామ ఉత్తను సంస్కార భూయిస్థ్రమైనదనియు, 

థీ పూ 160 (ప్రొంశమునండే శేఖనకళ "వారికో పరి 

పూర్ణ విశానము శెండినదనియు, రుతువు చేయుచున్న ని 

అదే విధముగా ఉత్తర ఆరల్బీభానే నగర వంన్కృతిని 

(Orban ణయూం) సెంపొందైం చెను అజ్ఞాక జాలము 

నుండియు మక్కా పట్టణము వొతీజఖ్యమునకును, నుక్రము 

లకును కేంద్రముగా నుండెను ద&ణ ఆరల్బీ 'తెగలచారి 

యొక్కయు, మెనవుశేమియాలోని పారసీక దశా 

విశు అయిన అరబ్బుల యొక్కయు (ప్రభావము, 4 శర 

అరల్నీభామలో భాఘాఖివృద్ధికిని ఉన్నతమైన బాగరకత 

కును దోనాద మొసగినది అరల్బీథావలో ఇప్పుడు నాడ 

బడుచఛున్న అరబ్బీ అచరములు [కీ ౪ 6న క్రశాబ్బవు 

ఇాసనముకిందు మాత్రమే కనబడుచున్నవి 

వడన శళాబ్టము మొదలుకొని, ఇస్లాం మత 'వ్యా సీకో 

ఇటు ఉక్తర ఆరవ్మీభావ. (వ్రజాణీవనమునందును, నాగర 

కత యండును (ప్రగాథముగ ఫలళొసను ఇ ట్లిడి ఆరే 

వియా ద్వీపకల్పమునంచేశాళ ఆసియా కేళములలోను, 

ఆ(ఫీశాలోని [పొగు త్తర [పాంకములలోను, స్పెయిన్, 
సిసిలీ మున్నగు పౌళ్ళాత్య 'చేశములబోను కూడ 'న్యా క్తి 

ఆరర్బీ భాషాసావీత్యములు 

శెంచెకు ఈ (ప్రాంతములలో అరల్బిఖాన వాడుక 

శాషగా నుండుటయేగాక ఆడి ఈకిష్టు, మాజా ఈశాన్, 

జానా మొదలగు దేళములందును, ఏదో విధమున స్థానిక 

భామలనుకూడ (శోపి రాకని కి వర్చెను దూర 

దూరమొలందున్న విశాల |ప్రాంంములయందు వ్యాప్తి 

ఇెందినందున ఆయా స్థానిక (వ్రభావములు శారణముగా 

ఆరన్ఫీశాసయందు చెక్కు మాండలిక భేదములు 

(d2lect8) రూపొంచను శాని ఈ చేళము అన్నింటిలోను 

(గంథథావ. జశేనిధముగా నీలభియండెను పదమూడు 

శళాట్టముల వెనుకనుండియు అది ఖురాను శైలిని, 

రచనా [క్రమమును ఆధారముగా గొమటయే యిందు 

అకు కారణము ఇది నుధ్య(ప్రాచ్య 'జేళ ములలో పెక్కిం 

టక మాతృఖావ.గా నుండుటయేగాక ముస్లిం (ప్రవంచను 

లోని మత వ్యవవోరములకును (ప్రకృతి శాత్ర్ర విజ్ఞాన 

ప్రసారమునకును వాడవిడుచుండెను 

ఆరవ్బీ వాబ్మియోత్స త్తి-వికావము (క్రీ ౪ 600.750) 

(ప్రపంచములోని మవోచాన్మయము అన్నింటి యందు 

వలెనే ఇష్లాముమత [ప్రారంభమునకు పూర్వపు అరబ్బుల 

విజ్ఞానవిలసిజీవికము సద్య రచనలలో ]ప్రక్యకనుయ్యెను 

ఆరల్నీ వర్యములు ఆంక్యాను[పాసాక్శళమగు గద్యగా 

ప్రారంభించెను ఈ గద్య విభానమునే విమకారాధకు 

లగు (280) గణాదారులు (పోచెటెవ్చు వారు-0400) 

తము మం|త్రోవ్యాటచా నందర్భములందు ఉపయోగించు 

చుండిరి రానురాను అదియే అధికముగ లయానుబద్ధమైన 

రూపమును పొందెను కరువాళ విడి వదువారు ఛందోన్సు 

బగా విథ క్షమయ్యను ఈ ఛందస్సుల మారు రూసము 

రీ సరిగణనలో చేరలేదు (ప్రాశీనశాలములో ఉకాజు 
పట్టణము నందును, మకా వట్టణమునందును జాతరలు 

ఇరుగుచుండెను అప్పుడు కవులు సనూ'వేశమయి ఇకరి 

నొకరు మించువట్టుగా కవిత అల్లి పోటీపడుచుండిరి 

చారు అల్లిన నద్య ళవిశ్వమును ఖనీదొ (ోయగింళ) 

అందురు ఈ గేయగీతికలు ఆంగ్లఖానలోని ఓడ్స్ (06%) 

వంటివి ఇందు 60మనుండి 100 వరకు పంక్తు లుండ 

వచ్చును 
ఇస్లాము మతమునకు పూర్యయుగమున "కండు రాజో 

స్థానములు అరబ్బులకుంజెను, ఇందోకటి * భున్సనీర్ * 



అరన్ఫీ భాషాపొపాత్యనులు 

(84016) వంళ పరిపాలితము ఈళాజ్యము అరేలియా 
యొక్క ఈళావ్య భాగమున 'శ్యాసించియుంకను మరి 

యొకటి “లళ్ళర్ ” వంక వరిపాలితము. ఈ రాజ్యము 

యభూఫ్రటిస్ నదికి పడమటి దిశయందు వ్యావించియుం 

ఇను భవ్ఫనీదుల సంస్కృతీ నభ్యతలు రోమను |ప్రభాన 

ముల శాకిడికి గురియై యుండగా, అభ్మేదులు పొరసీక 

(న న్సేనియళా) వంన్కృకిశే ప్రభావితురియిరి ఈ రెండు 

శాజ్యములు 'వెర్చియొ, రోము దీళముల మధ్య జరిగిన 

యుర్ధములందు. ఘనమైన ఫౌత్రను వహించెను తను 

శాజాస్థాననులికు వీకెంచు కవులను ఈ రెండు శాజ్యు 

ముల [వ్రభువులును పత్కరించుచుండిరీ 

ఇస్టాం పూర్వయుగ కవిశనునిట్టి, ఈ ఎడారి ప్రజలు 

తమతను వినువ్యనముల (జజమరదంం0) కనువగు గడ్డి 

మైచానములను, పారవంశములిగు భూములను వెదకుచు 

జేళక్రిమ్మరులుగా తిరుగుచుం డెడి బా రని తెలియుచున్నది 

బీరు |షక్ళరి సరీతయందు నివుణులై వాస్తవిక దృష్టిగల 

వొన్రై యుండిరి 

ఇస్లాం పూర్వయుగ శవిళలో వేళాంతధోళణి గాని 

గంభీర ఛాబకచింకనగాని లేడు విడొయిీళ అరబ్బులు 

నీఖ్మిప్రవర్తనయందును, సాంఘీకకీవనము నందును తను 

శగనంపచాయములనే గౌరవించిరి శౌర్యము, (పేమ, 

ఇష్టన ఏియోగముళే వైన దుఃఖము, అవనూనము, 

ఘనత, అలిథ్యము అనునవి నొరికవితకు వర్ణనాంశములు 

కవీ [వజారంజకములగు వితయముల్రైయుంతెను వీటిని 
గూర్చియే శాశెక్కుడుడ్రద్ధ గనుపరళుచుండిరి 

అయినను, ఇస్లాం పూర్యయుగక వికలో యుర్ధములు, 

పొహనసళార్యముల్కు ఆకిథ్యనిరతులగు చాతిల సంకీర్తన 

ములు,ఫినీవిగొట్టులయొళ సయ్య, పరికివందల యొక్కయు 

ఫీంచాపూర్యక వర్తన లేయున్నవి ఈ విధముగా ఈ కవి 

శ్వము అప్పటి సాంఘీక పరిస్థితులను స్పష్టము చేయ మూల 

పొధనముగను, అరబ్బుల కాకిలోని కెగల చరిత్రను కాటు 

నదిగాను ఉనకరించు చున్న ది 

కాన్ని ఉవవ్యాన కమ ముఖును, పోడెళాండు నచించు 

అన్మప్రానయు క్ర ములగు మాటల ధోరణులును తవ్చ 
ఇస్తాయి పూర్వయుగమున వచన చాళ్ళయమున్న జాడ 

కనుషీంచదు ఖగోళళాన్త్రము, శీకోస్ట స్థితికాన్త్రము 

(dimatం1ంట్ర) ముఖలతణ (పాముద్రిక) శాస్త్రము 

(0034104820), వంఇానుచరితము (006010) __. 

ఈ శాస్త్రములికో అరబ్బులకు వరిచయమున్నట్లు తోచు 

చున్నది వమైనచేమి 1? ఆరల్ఫీ తాబ్బయములో మొదిటి 

గ్రంళముగా మనకు కనవిడునది ఖురాను గ్రంథమే ఈ 

(గ్రంథములో వ్యాయ్యముగను, వై వచింతనముతోను 

శ్రీవితము గడపుటకు వలయు ధార్మిక నీశినూత్రములును 

సాంఘీక నియమములును (వ్రవచింవబడినవి పాహిత్య 

దృష్టిలో ఉదాక్త (గ్రంథముగా ఖుళాఃా విశిష్టతను కలిగి 

యున్నది 

మనామ్మదువ్రవ కృ జీవించియున్నకాలిములో ఇస్లాం 

వవ్మిత గ్రంథము నిర్మిత మైనపృుడు అరల్ఫీ లిఎ దోవథూ 

యిష్థ్రముగా నుం జను (గ్రంథ వీషయములు (కష్టము 

శాకుండ కాపొడుటకు తగు లిపినీ చ్యాక రణ సూత్రము 

లను వినిర్మించుట ఆశ్యవనర శార్యనుయ్యిను, ఖురాను 

వా ళ్యార్థవిర్ణయ మునకు వ్యాళ రణశాన్ర్ర వళనము, శబ్ద 

శాశి జ్ఞానము అననరమయ్యెను వదనుల యొక్క సరి 
యైన అర్థము ఇస్లాం పూర్వయుగ కవుల రచనల ననున 
శించి విర్వచింవబడుచువచ్చెను ఇందుమూలమున ఇస్లాం 

వూర్వయుగళవుల రచనలను సరిదిద్దుట ఆవనరనుయ్యెను 

ఈ విధముగా శజ్ఞత క్ర కా న్రము (0100102), నిఘంటు 
నిర్మాణము ఆవిర్భవించెను మవొన్ముదు (నవ క్త యొక్క 

ఉవదేశములు, కృత్యములు మేనన్సునకు తెచ్చుకొని, 

తదనుపారముగా ఖుళాను నీధ్ధాంతముల ఆచరణ విధా 

నము నిర్ణయించబడెను కతృలితముగా “సవిత నం 

చాయో మనబడు శాస్త్రము = (Hadith) |వ్రచలిక 

మయ్యెను 
మొడటి నలుగురు ఖలీఫాఆ శాలముముగినీన తరువాత 

ఇస్లామీ విజ్ఞాన (ప్రబోధ "శేంద్రము ధర్మనిష్టాపరులై న 
ఖలీఫాల రాజధాని అగు నుదీనానుండి డనూస్కను 

పట్టణమునకు మారెను అప్పడు డమాస్కనునంచు, 

'శోకళథాన సమన్విళులును, మ క్కా కుటుంబము'వారును 

అయిన “ఉన్ముయ్యీదు లు, అంతకుముందున్న [ప్రజ 

రాజ్య విధానమును శెట్టినై చి, ఆస్థానమున చాజివే౦ళ్ల 

వరిపాలనా సీధానమును బెలకొల్చిరి ఉమృ్మయ్యిదులు 

రాక్యాధిశారము వహించినస్పటినుండియు ఇస్లాం పూర్వ 



యుగ ఆతారములు ఆదర్భములు తిరిగి తలలెల్తీ 

చ్య్థబంపసా ను అంతకు ముందుండిన ధర్ముతరృరత్వము 

యొక్క స్థానమును స్వేచ్భావిలాన జీవితము ఆక 

మించెను (గ్రామీణ రాజకీయ సతములలో అంళర్యుద్ధ 

ములు పొడసూ వెను ఈ అంతర్యుద్ధములు వినాయిక్ 

అరబ్బులకు పట్టణ జమలతో నంపర్మము కలిగించినవి 

వీరిద్వాళా లిడూయికా కవిత యొక్క (ప్రొచీన రీకులు 

పట్టణములలో ప్రవేశించెను ఈ కవిత సామాన్యముగా 

ఉ(దేశాళ్ళకము, (ప్రకోపనాళ్మ్ళకము ఆగుటచేశ అచ్చట 

వర్ధమానమగుటకు దానికీ అనుకూర చాకావగణమ్ము 

అభించను కాని, విమశస్థులి ఆశేన శావ్యములును 

{Satire= Hya), హోత శావ్యములును (Eulgy= 

Fakbr) ఇప్పుడు రాజకీయ 'వాసనళళవియై రాజకీయ 

కవిత్వము, రాజకీయ ఆకేన శాన్యములు (పత్యతము 

శాజొళ్చెను 

విలాన జీవితరిధానము (వేమభోవ వుష్టమై ళృంగా 

రాత్మకమైన్క శ న్యములు వ్రళవించుటకు కారణ 

మయ్యెను విశద (్ర్రమాశ్ళళ శావ్యములు ముఖ్యముగా 

ఎడారి జనవదములందు. వర్ధిల్లుచుండెను నగరవాసుల 

(నేము భవిత్వమునకు విరుద్ధమైన (వేమానుభవములను 
ఎడారిళవి వర్ణించుచుం డెను బుశానియా [శీమిపడగు 

జమిత్చుమానురు “(Jamtb Ma'mar 6 $2A H), 

లజ్నా ఎయుడగు శైస్ఫుళారిహ్ (Qau-b Janh) 

లైలా వలవుశాడగు మఖ్న వీరు పవిత్ర చేమ కవిశ్వము 

నందు నాయకులు విమళస్థుక శాలములో 'గజల్' అను 

ఛందన్సు, ఓడ్ ఆను ఛందన్నునం దంకర్భాగముగ 

నుండెను దానికి స్వతంత్ర అస్తిక్యము 'లేకుంచను 

శాని ఉమ్మా య్యాడుల శాలములో ఆది యొక స్వతంత్ర 

ఛందస్సుగా రూపొం టెను 

ఇస్థాం నుతము పాహికీ సంన్మృశులయొక్క అభి 

వృద్ధిని వురికొల్సెను అది క్రమముగా భభివడెను, అవ్వడు 

విద్వాంసులు [ప్రాచీన కనికా గ్రంథముల సేకరణ 

(వ్రయక్నమునకు పూనుళొనిరి “రాలిన” (027120) అను 
వారు [ప్రొశీన శనిశాగాయకులు వీరు ఆ గీకములను 

వళ్లెచేసి గానము శేయుచుండెడివారు ఈ రానినులు 

(ప్రాచీన శావ్య'ేకరణ శారమును వహించిరి 

ఆరబ్బి భాషాసాపొళ్యములు 

ఆరవ్బీ వాజ్మయే లతణనుల = (10.1258) | శ 

160లో అభ్బాంరులు రాజ్యారోవాం మొవరించిన వాటి 

నుండి అరమ్బిల శాజకీయ, పంస్కృతి జీవితములంది 

(వథానమయిన మార్చులు వచ్చెను ఖలీఫాల రాజధాని 

డమస్కసునుండి ఖాగ్దాదుకు మార్చబకెను కొగ్గాగులో 

శాజకీయ, సరిపాలవ, బంస్కృతి, కీఎరరంగములిందు 

పొరనీక (ప్రభావము (పొబళ్యమునొం దెను ఈవిధముగా 

నూతన విధ మైన వాక్టయన్భ్యకి రొంగము బద్ద నుయ్యెను 

అరబ్బుల (ప్రాచీన రాజకీయ సం వచాయముల నళ్లివృద్ధి 

పరచుటకు వదులుగా 'అవ్బావీదులుో వర్య గద్యములను 

అదరించుచు అపోర శౌతికశాన్రు చాళ్భియమునుగూడ 

అశినృడిపరచి “సంస్కృత” ఆశయమును విశాల పరచిరి 

ఈ యుగమందలి చావుియమును నుళము, కాసా 

తత్త్వము, గద్యము, పద్యము చరక, కూగోళ 

శాశ్ర్రము, శేచాంతము, శౌతికళ్యాన్ర్రములు- అను 

శాఖలుగా విభజించవచ్చును 

ముస్లిముల (ప్రథమ కర్తన్యము ఖుళానులోపొటు 

నువాన్ముడు ప్రవ క్షయొక్క ఉపదేములు చర్మ 
సంపాడించుటయై యుండెను ఎందుశేశనన ఈ పంప్ర 

చాయములు మక విశ్వానముల సంజంధమునను, మత 

విధుల ఆచరణము నందును వడి (ప్రామాశీకమో, వీది 

శప్పక్ర యాచలింసేధగినదో కెలువునవిగా నుండెను నీక్య 

జీవితమునేందు ఖురాను నీళ్లాంతములను ఆచరణలో 

చెట్టు విధానమును ఈ నేంప్రచాయములు మామే 

చిదూపించును రానురాను నోడిత్తులి (వంవ్రచాయనుల) 

సంచయములు 'పెరుగసాగిను అల్ప ప్రామాణిశము 

లయిన కొన్ని విషయములుకూడ వాటియందు ప్రవే 

శించెను కాఎట్టి వాటి నన్నిటిని పరిశీలన పూర్వక్షముగ 

విచారణ సల్చి, గాలించి, ఏవి (ప్రామాణీకములో, ఏవి 

కల్చితములో నిశ్చయించిరి ఇట్టి వీమర్శవాళ్శక వరి 

శోధనము మూలమున ఈ నం(వ్రదాయ ములను వరం 

వరగా అందిచ్చుళు వచ్చిన వారి జీవిశచగ తలు శ9నీ 

కొని వారిలో ఎవ్వరు నమ్మదగిన వారో, ఎవ్వరు వీరాక 

రింపదగినవారో గుర్తింవనలనీ వచ్చెను నుశ ధర్మ వాళు 
యమునవ నంబంధించిన ఈ వర్గమునోకే ఖురాను 

క్యశ్యానలు. (కావ్యము) శండియక్ళడిఘూం 



అరన్ఫీ భాషాసావాత్యములు 

గంథముయొక్క చార్మికళ సమాలోచనలు, బాని 

వ్యాకరణ కావ్యములు, చాని పాహి త్యాలంకార గుణ 

గ్రహణము, ఛాని నిఇంధనల యొక్కయు వ్యాయ 

సాశ్రముల యొక్కయు (ప్రాముఖ్యము, సిద్ధాంతములి 

మక ధర్మ నిరూసణము _ ఇవియే ముఖ్య పకవాంళము 

అయి యుంజిను (ప్రారంశమున నిది హోడితు (వవీక 

సలపచాయ) వాబ్మయ శాగబుగా నుండెను తరు 

వాళ నిది స్వశం[కము (శ్రమబద్ధము నగు శాద్రుముగా 

"వెంపొం చెను గత పరిశోధన ఫలితముల నన్నింటిని సమీ 

కళరించి, ఉక మశోనంపుటములో (కోడీళరించిన ను వేసిద్ధ 

పండితుడు ఇబ్నుల రిక్ ఆల్ కహారీ అనునకడు ఖుళాను 

నుండియే విధ్యాత్శకములగు నియమములు వర్చరువ 
_.ఇడెను అవియే ఢర్మకాశ్ర్రముగా వరిణతిచెంతెను ధర్మ 

ఇత్ర విధులను గూర్చి వఫాయి, హనఫీ కాఖలవారు 
"ఫెక్కు గ్రంథములను నిర్మించిరి 

భాషా తత్వశాప్రము (philology) అరబ్బులు కాని 

శారు ఇస్లాంమక వవిష్టులగుట, అరబ్బులు రూరదూర 

మంటున్న ముస్లిందేళ (ప్రాంతములలో స్థిరనివాన 'మేర్చ 

రచుకొనుట శారణములుగ విర్జువ్షమైన భుచాను (గ్రంథ 
పఠన [క్రమమును వర్చరచుట అవసరమయ్యొను 

ఇలీఫో అలీ ను పురస్కరించుకొని అబుల్ 

అస్వాడ్ ఆడ్ దు౪లి (40601 Arad ad Dual 685) 

అనువాతడు మొట్టమొదట వ్యాకరణ వర్ధతుల గూర్చి 

చర్చించినట్లు 'కెలియుచున్నది ఆర్మీ భాషా వ్యాకరణ 

ముమ గూర్చిన విశారణము ఇశాకులోని కూఫా, అపొ 

అను "రెండు పట్టణములలో సాగినది ఈ చోటులంచే 

ఇాషా నియమములను గూర్చియు, ఆరక్షీజాకీ యములను 

గూళ్చియు సండితులకు గల గరన్సర విరుద్ధ భావములను 
వురన్మ-రించుకొని వ్యాకరణ విషయములో రెండు 

వాదములు వర్చజెను 

భాషా శ్ర వినయములమ్మ నిఘంటు సామిని 

చేళరించు వలి జెడూయినులు గావించిరి, వన్య మృగము 

లను గార్భి యొక గంథను, అళ్చృర్యములను గూర్చి 

యుక (గ్రంథము, ఒంటెలను గూర్చి యొక (గ్రంథము, 

వర్షమును గూర్చి యఘు గ్రంశము, మానవువి వై మును 

గూర్చి యొక్మగ్రంథము రచితములయ్యెను ఇవి తొలుకటి 

గ్రంథములు తరువాత కొంతకాలమునకు [క్రమబద్ధమైన 

వి స్టృత నిఘంటువులలోనికి ఈ [గ్రంథములు చేర్చబడెను 

జపా మకాచార్యుడై న అజువికర్ ఇబ్బు దురాయిరు 

(Aba Bakar ibn Dure1d)అనునతడు జమ్వోరా, కికాబ్ 

ఆల్ ఇష్పివాఖ్ అను బృవాణో్క్కోళమును నంకలినముదేన 

అందు ళళ్షముల మూలను.లను, వాటినుండి ఏర్పడిన 

ఆవాంతర రూపములను వివరించెను ఈ వర్గమునకు 

ఇెందినవాజే ఆల్ ముళార్'ఠాదు (al 2202546 898) 

ఈతని రచన యగు కితాబు అల్ శామిల్ (13420 &1 

కయ) అను (గ్రంథము ఆరల్బీ భాషా పొహిత్యములను 

గురించియే గాక, ప్రాశన చరిత, నంప్రచాయముంను 

గురించి కూడ వివరించు నొక విజ్ఞాన సర్వస్వము 

గద్యవడ్యములు అళ్బాసీదులు విజ్ఞానాత్ముక కృతుల 

యెడ తను ఆద్రశాఖిమాన నులిను జాపుచుండుట యేగాక 

వద్యవాబ్మియాభివృద్ధికిని తగు [ప్రోళ్ళావాము కల్పించిరి 

ఒకవంక వూర్వ ధోరణిలో ఖసీదా (ప్రక్రియలతో విను 

శానుపారములగు రచనలు సాగుచుండగా, మరియొక 

వంళ వద్యరచనలలో క్రొ తృఫక్కీకవనము శలయెత్ర 

పొగను ఈళాను[వ్రశావమున మారిన పరిస్థీతుల కనుగుణ 

ముగా మృదుత్వమలవనడినను క విశారీకమా[కము పూర్వ 

ప్రమాణమునే యనుసరించెను. ఏకేళ (వశావము వలన 

(్రవిశిన మతన్యశిరేకోర్యమములు కవుల నెక్కుడుగ 

(ప్రథానితులగావించెను ఇట్టిచారిలోకొందరు జిండిక్కు-లు 

(వాస్త కులు) అనీ పిలువేబడిరె ఈరానుల అద్వైతనం[వ 

చాయముళే (వ్రళావితుళయిన కవులు జామ్షారు ఇమ్న 

మిర్ణు (188), సాలీఇక్నె అల్టిల్ ఖుద్దును (88 అను 

వారలు వూర్వళవులు కొందరు నూత్రమే గాక, ఈ 

యుగమున అత్యంత సిద్ధికి చెందిన కవులు ఆబునవాన్, 

ఆమిల్ అళాహియా, ఆబూతమ్మమ్, అల్ జవుకూరి 

అనువారలు ఆబుల్నచాన్ (810) రచించిన “దినాల” 

అను (గంథమునందలి జాహుదియాట్ (పవిత్ర) |ద్రకరణ 

మునుబట్టి వృద్ధావ్యములో నీతడు గఖీరవిమయ తఈళ్త్వా 
శ్వేషిమైయుండినట్లు కనబడుచున్న ను, ఈతడు విళ్ళంఖలు 

డగు కవి అయినను, ఈతని (శ్రాగులోకు పాటలు 

శృంగారపద్యములు గొప్పకీ ర్మిని గడించినవి ఇక అబుల్ 

అకాహియా (02%) కవి కాహుద్ (వలిశ్రళ), వవిత్ర 



వర్తగములను గూర్చిన రచనల యెడ ఎక్కుడు అఖినివే 

శముకలవాడ్రై. నీతిలోధక వక్యములను సరళ భాషలో 

దబోధాత్శకముగ రచించెను పద్యకవిత్వముళో సరి 

సమొనముగ సంగీత విద్యయును వృద్ధిచెం'దెను సంగీత 

ఇ వ్రముమీడ, ఇాద్యపాధనములమీద (గ్రంథములు 

రచింపవిడెకు సంగీతపాకకుల (వశ్యేక చాగఫణుతులు 

చారి కీనచరిశ్రలు న్యుపపిద్ధమైన కళాలె అలఅఘాని 

యందు నీతీ వములైనవి 

ఆజ్బాసీదు ఖలీపాలి ఆధివశ్యము ఛిబ్నాభిన్నమయిన 

తరువాత ఇస్లామీ స్నామాజ్యమున వేలకొనియున్న ఆల్బ* 

రాజ్య సథాన్థలులు నిద్యావ్యానంగములకు కేంద్రము 

అయి వెలసెను అలెప్పోయందలి వైవునాలా యొక్క 

పాంచానిద్ నభాస్థానము అరల్బీ వొళ్ళయ కేంద్ర గాని 

ములలో నొక్యాటిగా విలనిళ్లైను ఇచ్చటనే అల్ముళొ 

నల్బీ (965) అను కవిపుంగవుడు వర్ధిల్లిన ఈతని కవితకు 

పబ నుగ్ధులయి, చానిని పఠించుచు, వ్యాఖ్యానించు 

చుండెడినారు పండిత నుండలిలో చానికెక్కుడుగ 

మాన్యతలభించుచుం డెను వై వుద్రాలా అలెస్పో శాజ్యాఢి 

పతిగా (గ్రీకులతో నలుబది యుద్ధములు సల్పినవాడు 
ఈ వై పుర్ణాలా దండయా(కలనుగూర్చి అల్ ముళానల్నీ, 

తన సమకాలిక కవియగు ఆబుఫీరాస్ ఆల్వొందానీతో 

గలిసి కవిశాగానము చేయుచుంజెడువాడు పూర్వ 

సం్యవచాయసిర్ధమయిన కవిత్వ నిధానము “అల్నూ 

ఆరో (1054) అను అంధకవీతో ఆంకమొంచెను ఈ 

అంధకవి ఇష్టామీ శ్యాశ్ర్రములందును, (గప హిందూ 

ఈత్వళా(త్త్రములందును నిశేష జ్లాననంబన్నుడ్రై బరియా, 

శాగ్దాదుళందు గణుతిశక్కైను పారన్వత పత లేభనము 

శేతశేగాక, “నఖక్ అల్ జందు, లుజుం మౌ లాయజ్ఞ్థం” 

అనెడు రెండు సద్యశాన్య రచనలచేగూడ నీకడు (దపిద్ధి 

"అనాడు ఈ శావ్యనులందు ఆల్మా ఆరి, సమ 

శాలికుళ భావములను, సంఛుకీవనమును, |వ్రథుత్వమును, 
మతమును మొగమోటము లేకుండ, క్రై ర్యము గా 

ఖండించినాడు జువాదునందు (వవి|క్రశా సూత్రములు) 

(ద్రతిపొదంచిన ఆదర్శములను ఆలా ఆగ్రి తన కేవిశను 
వందు శార్యరూపమున వ వాడు మాంసా 

హారమును, విచాహామును వ్యతిరేశించుటకుగూడ విథడు 

అరబ్బీ భాషాసావాత్యములు 

పూచెను ఆతని శానములందు అౌద్ధరుక (వభావము 

కూడ కనబడెను 

అరక్బీ జాబ్బయమున రమణీయ వచనరచచా 

(ప్రారంథమునకు అక్మాసీదు ఖలీఫాలే ముఖ్య ళారకులు 

వీరు వెర్షియన్, (గ్రీకు ఇరియా భావలనుండి అరల్నీ 

లోనికి అనుచాదములను చేయటను మిగుల ప్రో 

హొంచిరి పొరసీనుండి శాలకేవ వా బయ మును, 

(Light Literature), (గ్రీకుమండి తత్త్వళ్యాన్త్ర (గ్రంథము 

అను భౌశిక కాశ్ర గ్రంథములను, ఇండియామండి గణిశ 

ఇాత్రుమును అనువాదము కేయు నుధ్యమము నుమ్మ 

శముగ పొగను నంస్కృత (గంథనుగు నంచతం త్రము 

అరల్ఫీలోనికి అనునదించబ డెను దీనికి ఆరన్బీలో “కలిలా 

వ దిన్నూో ఆని వేరు ఈఆగల్బీ అనునాదను 

పరిమ్మృత నన్గావీ (గ్రంథమునుండి చేయజిడినది అనువా 

రకుడు ఇప్లాము మళ (వ + వర్షియా దేశీయడు 

నగు “ఇన్ని అల్ ముఖహ్ఫా" (57) అను వాళడు ఇళడు 

పారసీక చరిత (గంళమగు “ఖుదాయినామాో అను 
చానినిగూడ అరల్బీ భామల్లోనికి అనువరించివాడు, 

ఇట్లు వివిధ విషయములను గూర్చి కళాత్మకమైన 

వచనశైలిలో రోధింపబడీన పెద్ద (గ్రంథములేగాక, 

(ప్రజలలో పామాన్య విజ్ఞాన (వపాఠరమున కువయోగించెడు 

విళ్ళానళోళ (సర్వన్వ) (గ్రంథములుకూర (ప్రచారము 
తోనికి వచ్చెను ఇట్టే వానిలో "ఇ్టు అళ్ ఫరీద్” ఆను 

గ్రంథ మొక్కటియై యున్నది శీలిని "ఇక్నే ఆలు ర్చ 

(989) అను స్పెయిన్ బేశీయుడు రచించెను ఇందు కీ 

అధ్యాయములు కలవు ఈ ఆధ్యాయములలో ్రాగి 

ప్లామిక చరిత్రము ఇస్లామిక చర్మితము, కవిత్వము 

(P0619), ఛంద శాక్రము, పామెతలు, పాఠన్వత, ఏకి 

వోపిక గాధలు మున్నగునవి కుర్చబడినవి, ఇట్టి రచణా 

విధానము శలనియై తరువాకి శాలమునప భెందినవి 

రఘిజ్ ఆల్ ఇఫవోని (1108) రచించిన “మువాదరాక్క్ 

అక్ ఉదా", అజ్జనుజరి (11టీ) రచించిన "రీ అల్ 

ఆబరువో” అను (గ్రంథములు 

వరిపొలకుల రాజకీయ వ్యనభోరవభ్రనులు, రాఖ్య 

వీషయక లేఖావళులు చెరిగినళొలడి, అందమయిన నచన 

రచనయొక్క అనళ్యళత అధికము శాజొళ్ళ్చెను [ప్రాశ 



అరబ్బీ భాషాసావాత్యముల 

శలవు నిరాడంబరమైన శైలి స్థానమున అలంకార 

యుక్లమైన శైలి వథత్వ వ్యవవోరములందు [వీకే 

శించెను ఈ అలంకారిక గద్యరచవలలో ఛందోచిత 

ములు, సొజా, (అన్నుప్రాన యుక్త గర్యము) విరివిగా 

నువయోగమునకు వచ్చెను 

అలింకారయు క్త రచనలు ముఖమూ (114488) అను 

"చేరుగల విచ్మిత వాబ్మయ సృష్టికి చారితీనెను ఇది ఒక 

వళాంకిక చాఖకమువళె నుండును ఇందులో కథా 

నాయకుడు |ప్రచృన్న 'శేమముళో రంగమును వవే 

ఖిచును ఈ వేనధారివిగూర్చి న్యూశఛారుడు వివ 

రించును 

“*మభిమా* అనునది కథాకథన కళయందు అభినృద్ధి 

విధానముగా గనవిడుచున్నడి ఈ విధానము అరల్ఫీ 

మాటాడు డేళములలో అభిమానాత్మకమై యొప్పు 
చుండెను నలుకెగలవారి యుద్ధములను గూర్చిన (గి 

ఫ్థామిళ వుళాన్ఫ త్రము వలెనే, అంకారా (Antar's) 

యొక్క పావాన కార్యములు, దతం అరేలియా రాజగు 

శెయుఫ్ ఇన్నెయాజన్ యొక్క శృంగార వివోరములు, 

జానుహిలొల్ ఆమవాని శృంగార కథలు ఇట్టి కళావాబ్టు 

యము నలుమూళలలక (ప్రొశను వీటిని ప్రజ లుక్సాహా 

ముతో పకింవాాగిరి ఈ వర్గమునకు చెందినడి, అకేలియా 

'శాక్మియములో వేగాక (వేకంత చాబ్మియమునందును 

ను వవీద్ధ మైన * వేయిన్నొక్కటిరా తుల” కళా[గ్రంథము 

ఈ కథలు భారతీయ వన్తుమూలకములై “పాకారు 

అఫపానా” అను శీర కతో (వాయలడిన పొరనీళ కథలవి 

"శెలియుచున్నది 

ఈత్వశావ్రమ భోలికళావ్రమల ఆరల్ళీ గద్యవలెవే 

ఛాలికళాన్త్ర చాళ్టయము కూడ గటు (గ్రంథముల అను 

శాదములితో (ప్రారంథముయ్యెను ఖఠకీపాహరూన్ ఆల్ 

రెషీదుచేస్థాపితమై అశని ఫుత్రుడగు ఆల్ మానున్బే 

విన్తరింవలిడిన “బెయిక్ అల్: హీశ్ళా” అను "పేరుగల విద్యా 

సంస్థ వర్చడినవ్పడు అనువాద కార్యక్రమములు నురింత 

వృద్ధిదెం డెను ఖుస్తా బ్ లుఖా (805) అనువాడు ఆరి 

పాటిల్ రచనల వేగాక గణిత, ఇ గోళళ్యా్ర(గంథములను 

ముఖ్యముగా “యోక్లితు” (గ్రంథమును (ఊత్రగణి 

తము) అనునడించేను వునైన్ కన్నె ఇషాఖ్ (978) 

వైద్య గ్రంథ ములకోపాటు శే రచనలకు అను 

వాదము చేవెను హుకై అనువాడు నృక వైద్య 

శా్రు గ్రంథములను ఆనువదించెను ఈ యుగములో 

పుట్టిన భౌాతికళాన్రు [గంథ వంవద ఎట్టిడియో ఇల్నెనరీం 

(095) వంకలితము చేసిన కిళాబు అల్ ఫిహారిన్తు (గ్రంథ 

ముల పట్టిక) అను [గంథమును చరివినచో తెలిసికొన 

వచ్చును ఇతడు సాహిత్య, కొతిక శాస్ర గ్రంథములను 

గూర్చిన విశేషాంళములిను దొరకినంతవరకు నముకూర్చి, 

విషయ దర్చణముగా నువకరించుటకు ఈ గొప్ప [గ్రంథ 

మును పద్ధముచేపెను ఆరిష్టాటిలు (గంథములేగాక సో 

(గ్రంథములు చెక్కు గూడ ఛాషాంతరీతములయ్యొను 

ఇస్లామీ త క్వ్వచే.శ్తలపయి స్లేటోమతము ఎక్కుడు 

వ్రభావము కలిగించెను వారి భావాదర్శము (Ideology) 

నొలుగన శళాజ్టములోని ఇఖవాకో ఎస్ వఫా అనువాని 

పౌవాచర్యమున విశేష క్రమానిత్వమయిన పద్ధతిగా వృద్ధి 

చెంశెను ఈ ప్రశిష్టావనము యొక్క, ఉద్దేశము నవశ్లేటో 

నికదర్శనము ననుసరించి ఇస్లామిళ త _శ్వ్వృభానములను 

రూపింవ క్రేయటయే వారు తమ త త్త్వభానములను 

నం[గవానరిచి, రనై ల్ “ఇఖ్యానాన్ సఫా” ఆను [గంథ 

ములో పొందువరచిరి ఈ (గ్రంథ సంపాదకుని “వేరు 

శెలియరు 

ఈత్త్వ్యళా(న్ర్రమును గూర్చి మొట్టమొదట (గ్రంథరచన 

గావించినవాడు “అబు యూనుఫ్ యాకూబు అల్ కండి” 

(868) ఇతడు తత్త్వశాత్ర్రుము, వైద్యము ఖగోళ 

శా్తుము, గణితము గానము మున్నగువాని మీద 

రెండువందల [గంథములు (వాసివాడు ఆ శాలవు |తసిద్ధ 

ఈత్త్యవేశ్తలలో నొకడగు * ఆబునరర్' అల్ ఫరావి” 

(10) అనువాడు అరిస్టాటిల్ మీద, గణిత, గాన కాశ 

(గ్రంథముల మీద చ్యాభ్యానములు వ్రానెను అబి అలీ 

ఇల్నె పీనా అనువాడు 'వేదాంతము, త శ్ర పక్టానము, 

వైద్యము, ఖగోళళాన్త్రము, Cy శాత్ర్రుము మున్నగు 

పను విజ్ఞానళాఖలి మీద (గ్రంథములు రచించెను క త్వ 

విషయ |వ్రతిపాదళనుగు కళాలె ఆమ్షిఫా, వై ద్యవిషయ 

వివరణాళ్ళకమగు అల్ ఖనూకా పిట్ టిల్ అను నీ (గంథ 
ములు మిగుత ్రనిద్ధిచెందినట్టిని ఇవి లాటికాభామలోనికి 

ఆనువదింపబడినప్పుడు ఆ యనుచాదనులు మధ్యయుగ 



మున యూరపుఖండములో కూడ అత్యంత (పొమాణిక 

మైనవిగా పరిగణింప బడెను 

ఇ(వహీం అల్ ఫజొరి అనువాడు ఖగోళశాన్ర విష 

యక కోష్ట ములను (110103) సిద్ధము చేసెను ఖలీఫా అల్ 

మన్నూరు ఆజ్ఞ ప్రకారము భారకీయగణికళాష్ర వంబంధ 

నులగు సిద్ధాంత" (గ్రంథములు అరవ్బీభాషలోనికి అనున 

దింసబణైను అల్ “ఖవారిళ్ళ్టో” అనువాడు ఈ (గ్రంథముల 

సౌరములను రచించెను ఆ లెగ్జాండియా వట్టణబాపియు 

గణిత, జ్యోతి ఇాన్త్రవేత్తయుకగు “టాళెమీ' అను [గ్రీకు 

వండితుడు రచించిన అల్ “మెకెస్టు" (81 12081) అను 

(గ్రంథమును ఇబ్నె మేటరు (889) అనునతడు అరల్బీలోనికి 
భాపాంతరీక రణముకేయగా, క్యోతిశ్ళా,న్రవాళ్ఞియము 

జేన్నులు వేసి మరింత వృద్ధిచెం చెను అరళ్ళీ జ్యోతిళ్శా్ర 

జ్ఞలలో గణనీయులు ఆల్ ఫరఘాని అల్బాధాని, ఇక్నె 

యూనుము, ఇన్నె ఆల్ హైధాం, కేబరు ఇక్నె అప్లా అను 
చారలు జాగ్జాదు డమాన్కను, శై.రోఆందు నత త 

గెలలు నిర్మాణము నొందుటచే ఈ విద్యకు మిక్కిలి 

|పోశ్సాహము కలిగెను 

ఇతర భౌలికళా్య్తుముల నలెనే అరబ్బుల వైద్య 

త్రము గూడ అనువాదములితోను (గ్రీకు థివజ్టిడులి 

వద్ధకి నవగావొన శినీకొనుటతోను (ప్రారంభమ య్యుమ, 

శాని, అర్ విచ్వాంనుల [ప్రత్యతూవలోళనను., స్వామ 

శవము, కై ద్యవిజ్ఞానమునకు ఎంతయు తోడ్సడి అది 

విశాలము, న్వతం[తము అగు శాఖగా వుష్టినొం చెను 

అరబ్ వ్రైద్యశిభామణులు ఓషఢీతం[తళాస్త్రమునందును 

(Pharmocology), రోగలతణకా న్రమునందును 

(Symptomatology) గప్ప (ప్రాలీణ్యమును బోందీరి 

వారి వైద్యశాలలు, వై ద్యవిద్యాశాలలు పొళ్చాత్యులికు 

మార్గదర్శకములుగా నెగణెకు కేఐర్ ఇళ్న హాయ్యా౯ 

అనువతడు రపోయనశా(ర్ర్రమునకు పువాధికేశెను అది 

(క్రమక్రమముగా వృట్థికెండి |క్రొం్మగ్లొ శ్రవిమయములను 

కనుగొనుటకు నూర్గమేర్చజెను ఇప్పటి రసాయన 

శా్రమునప గల వరికరములును, పరిఖానయు ఆర 

ర్నీయ రపాయనవండిశులు "పెట్టిన లిశయే భౌతికచరిత 

ఇయందు (Natural History), నృతశాస్ర్రమునందు, వ్యన 

పాయ ఇాస్త్రమువందు ఆరేవిఢముగ వ్రవృద్ధికలిగను 

అరన్ఫీ భాషాసాహాత్యముది 

శత్త్వచేత్తల యొక్కయు, వ్రైర్యవేత్తల యొక్కయు 

జీవితచరిత్రలు విర్మిశము అర్యొనము ఇప్పి రచించిన 

“శారీభ్ అల్ సుకమా ' అను (గ్రంథమును, “ఇబ్నె అరి 

ఉనై లి ఆ" రదించిన కిశాబె అక్ ఉయూన్ అల్ 

అంబా” అను [గ్రంథమును తత్సంబింధము లయిన వే 

భూగోళము. చరిత్ర ఖలీఫాలయొక్క తపాలాకాఖా 

వ్యవస్థ సమర్థమగు (పథుక్వవిధానమును TగYro 

శములను (గంథస్థముచేయుటకు వురికొల్పెను ఇక సుర 

స్థల నందర్భ్శనాఖీలాసులకు కాము పోయెడి చేళములప 

నందింధించిన విజ్ఞానము అవసరము శాకోశ్చెను ఈ 

శౌగోళిక లేఖనములు రవాదాడులు, వర్తకవాణిజ్బ 

ములు, కేక్ (వ్రతిష్టావనములనుగూర్చి మాత్రమే నర్గించు 

టతో తృప్తి పడలేదు అచ్చటి [పజల ధార్మిక, సాంఘిళ్ళ 

సంన్కలృతీజీవిత విషయములనుగూర్చిన యథార్థ విషయ 

ములను గూడ వగ్గీంచుచుం'డెను ఇబ్బు ఫొడ్లక౯, ఆమిగు 

లాఫ్, ఖాస్రాకి ఇల్బు ఇవీరు ఇబ్ను బతూశానంటి దేశ 

వర్యటన వరులు (వ్రాన్న (గ్రండములు అరబ్బుల ధార్మిక, 

సాంఘీక విషయ పరిస్థితులనుగూర్చి వినరణాళ్ళక ములయి 

యుండుటయే గాక, శాము పర్యటిం చిన జేశముల 

ఆచారములు, సంప్రదాయములు, వ్యవస్థలు మున్నగు 

నని 'తెలువుచుండెను భూగోళళ్యాన్ర) వదళాలమును 

అశారాదిగ (వాన్ వివరించిన కోళములు, నిర్జితము 

అయ్యెను ఇక రచియించిన “మూజం మౌస్తాజం” అను 

(గ్రంథమును యాఖుక్ రచించిన "ము జాం ఆల్ బుల్గాన్" 

అను (గ్రంథమును ఇట్టి కరగతిలోనినే 

(ప్రాచీనయుగ కవిత్యమును గూర్చిన గాథలు, ఆయా 

తెగల వంశావళి నివేరికలు చరిత్ర పళన పొళనములకు 

చారికీ'నెను ఇస్లాం |పారంభ చరిత్ర జ్ఞానమునకు (ప్రవ క్ష 

యొక్క జీనిత చరిత్రమును, ఇస్లాం ములను 

(క్యు) గూర్చీన సామగ్రిని నమకూరృవలసిన అగత్య 
మేర్చడెను |క్రవ క్రయొక్క జీవితచరిత్రను మవామ్మదు 

ఇబ్ను ఇషాఖ్ అను నతడు రచించెను ఇది విషయ శ్రమ 

బద్ధమయిన (గ్రంథము అరల్ఫీయల చరక భూగోళ 

రచనలు ఒక అపూర్వ శాశ్రప్రాయనుగా రూపొం 

"లేమ చర్తిత్రశారులు తను కభనమునందు శేశ్వేరు భర్థ 

ఈల నవలంవించిరి బకిహోసికుల సగంసర చెల్బనది చెప్పి 



అరన్ఫీ భాషాపావాత్యములు 

నట్లుగచే రిఖంచుట జక విధముగాను, విషయ 

ములు, నుహోపురుషుల జీవిక పరిశీలనములు మొరలుకొని 

(వ్రవంచ చర్మిళలవరకు శాల క్రమామపారముగా కథనము 

చేయుట నుర యొక పద్ధతిగా నుంచెను 

మంగోలుల దండయా(శ్రల ఫలితముగ 1268లో 

శాగ్గాదు పతనము రెందిన తరువాక, సంస్కృశీ"కేం దము 
తిరగి సిరియా, ఈకిప్టలకు మౌొశెను ఆ కారణమున 

చాళ్ళయ న్వరూప న్వభానములునుమార్చు లనుభోం చెను 
శాజకీయ కల్లోలములు, ఆశాంతిళర వరిస్థితులు ఎన్ని 

ఉన్నప్పటికిని విడ్వాంనులియినభారు పూర్వకవి ప్రణీత 
(గ్రంథములను సరిశీలించుచు. చాటివయి ఛ్యాభ్యానము 

లిను రోచించుచుజే యుండిరి ఈ యుగము నూకన 

రచనాన్భష్టికిగాక (కోడీకరణమునకు ఎక్కునగ (ద్రభ్యాతి 

చెందియున్నది హిజరిరి న శకార్ణములో నూళ్న భావము 

అను నూతన విధానమును అరల్నీయ శరక్ర భూగోళ 
లచయిళలకు చూపిన చరిత కశానిపుడుడు ఇబ్ను 
ఇాల్టూన్ (140) ఆనుగకడు శరత సంఘటనలను ఎట్టు 

సరిశీలించవలెనో ఇతడు కొన్ని నిలంధనలను చర్చరచెను 

సాంఘికశాస్త్ర వినయ సద్ధాంతములను (శ్రకిపాదించెను 

ఈ వీద్ధాంతముల ననుసరించి (పొాచ్యుళగాక పౌళ్చాత్యు 

లును ఇప్పటికిని నడచుచున్నారు 
ఇండియాలో ప్రభవించిన అరబ్బీ సాహిత్య న్వలా 

నమ |ప్రొగిప్టామిళ శాలమందున్ను ఇస్లామిళ ల 

నందును ఇండియా దతిణ తీరములు అకేలియాతో 

వ్యాపార నంజంధములను ళలిగియున్నను, సంధు 

ముత్తాకా వెలూచిస్థానము తప్ప ఇకర భాగములు 
ఆర్సీ కావ మాట్లాడువాకి |క్రథుక్వములో [వశ్యతముగ 

శేపంజెను శావున ఫొరనీ మాళ్ళశావగా గలి (ప్రభువుల 

పోషణ భాగ్యము అరే భావప లభించలేదు వడన 

శళాన్దమునాటి? ఆరల్ సామాజ్యమునకు శేర్చవిడిన 
ఇండియా ఉత్తర భాగములుకాడ ఎంతో కాలము వారి 
ళాజకీయాధిపళ్య మున సుండేలేరు ఈ ఇరణమునను, 
దఓణ భారతములోని అరబ్బుల చా సప్థానములును 

జ్యాపొారములును వర్తక 'నాదేజ్యములనర కే పరిమితము 

తగుటచేక, ఆ నాటీవారి లిద్యావి వేళ వరిశ్రమములను 

గూర్చి వీమియు తెలియదు శాని స్థానిక కానలలోనుండి 

ల 

శీసికొనబడి అరల్బీభాషలో చేరిపోయిన కోన్ని పధములు 

మొతము కనవడుచున్నవి భౌగోళిక, రాజకీయ 

అవరోధము కెన్నియున్నను, భారతీయ ముల్లి ములలో 

మత వంస్థల యొక్కయు, మశాధ్యయనమను యొక్కయు 

భాషగా ఆరల్బీ భానమయే వాడుకలో నుండెను 

ఉమయ్యార్, అక్ళాసీదులకాలములో కొందరు ఛా రతీయ 

మవామ్మదీయులు ఆల్ హొజొజుకును, ఇళాకుకును పోయి 

అచ్చట స్థిరనివాన మేర్చరచుకొని కవులుగా, గద్య 

రచయిళలుగా (బ్రనిద్ధికెక్కిర ఇట్టి వారిలో ఆమి అకా 

అల్సంధి యను నతడు కవి, పానకా అల్ సాని 

(1858) అను నతడు కన్దిళాన్తువే క్ర (2010100829, స్రఫీ 

యుర్జీన్ అల్ హింది (1815) అను నతడు వ్యాయా] 

షారగుడు అళ్లే అరబ్బు విచ్వాంనులును ఇండియాకు 

వకెంచి, అరల్బీ భాషలో అమూల్య (గ్రంథములను 

రచించిరి అల్బెరూని హిందువుల సంస్కృతిని, బిర్యత్తున , 

(గ్రహించుటపను, కాను |వాయదలచిన కాలె - అల్ 

హింద్ అను వుర్తళరునకు విషయ'నేళర ణార్థము 

ఇండియాకు వచ్చేను ఇండియాలో వోడిక్ [పనచనము 

లను వ్యా కీకి దెచ్చుటకు నంనుద్దీణ అనువాడు ఈక 

నుండి ముల్తానుకు వచ్చెను అయినను, ఘజనవీడ్ 

(988 8 ౪) మొదలుకొని మొగలు నంళము (1589) 

వరకును ఇండియాలోని ముస్లీం (వళుక్వముల కాలములో 

శారతీయ మున్లీ ములు ఆరల్బీ చొక్టయములో 

ములయిన (గంళములను రచింప లేదు 

వశనతు, వద్యము, శ క్త ళా స్ర్రను, శౌకికళశ్యాన్రముబ 

మున్నగు వానికి సంబంధించిన అరన్నీ వావ్మయ శాఖలలో 

కైండన మున్లీములు వ్రనిర్ధిపొందలేదు ఈ వాష్ట్రయ 
శాళా [గంథములమీడి ఇ్యాఖ్యానములను సమీకరణ 
శేయుటయే కమ ళర్తవ్యముగా వీరు నరిగణించుకొనిరి 

భారతీయ ముల్లీం6 వృాదయమునకు శర్మళ్యాన్తుము 
నచ్చినది ముహీబుల్లా బివోరి (1707 న్యుల్ధం అల్ ఉలూం 

అను |గంళమును (ావెను ఇది యివ్చటికిని తర్క 
శాస్త్రమున (ప్రామాణిక (గంథముగా వరిగణీంఫబడు 
చున్నడి, 

సర్ లె సాలనుళా నీజాముద్దీళ, అలియా, చావిలుద్దీా 

చిరాగ్ గహిలెన్సి వివోబుడ్జీన్, అమీరు లును అనువారి 



అరబ్బీ ఫద్యఖండములు మనదనుళ నచ్చియున్నవి నీరే 

గాక, అరల్నీలో తమ శావ్యముల యొక్క దివానులను 

(బార్భులమ) నంతరించి పెట్టిన కవులును గలరు మొనా 

మ్మదు వి అబ్బుల్ అకీజు, (మలళార్ము 10 వ శశాబ్ఞము), 

పయ్యడు అలీఖాన్ ఇజ్నానూనం (1705), వయ్యదు 

ఆమిదుల్ జలీల్ విల్గ్రొమి (1716) వయ్యదు గులాం అలీ 

ఆజాదు (1786) అనువారు అట్టి కవులు ఈ కవులంద 

రును పాళ్ళీ కవిత్వము వలన (వభావితులయి యుండిరి 

వీరి కందరకును, ళజ్దార్థాలం శారముల యందును, పార్శీ 

వద్య విన్యాన వైఖరి యందును (పీకి మెండు నులవారు 

శనియగు మొహమ్ముదు అగ్నీ ావలో ఒక మర్నవి 

(ఇందు 500 పద్యములు గలవు) అను శాన్యమును రోచిం 

చెను ఈ శావ్యమునందు శాలికట్ జూ మొరికా బుడతక్రీచు 

లలో జరిపిన పోరాటములును, అశని$ ఇప్లాంమతము వెడ 

గల (ప్రీతియు పర్గితములై నవి ఇల్నెమాసం కవియొక్క 

“ఆల్ బదీయాల్” అను శాన్యమునందు అలంశార చిత్ర 

కల్చినలకు ఉదాహరణనులు సంకలిత ముచేయబడినవి 

ఇతర కవుల వలెనే అజాదు కూడ అలింశార గర్భితముగా 

థాయట యందు అమిశేచ్ళ గలవాడు ఈడు హిందీ 

శావలోను, సంస్కృత భావలోను గల ఉపమానములను, 

అలింశారములిను తన ఆరలీ కవిళ్వ్యములో (ప్రవేశపెట్టి 

జాడు భారకీయ మునల్మామలు ధార్మిక (గ్రంథ పఠన, 

వరిశీలననులకు కలిగించినదోవాదము మిగుల విళువగలరి 

మాత్న భానోదయము (1708-1865) 1798 లో 

అరబ్భులకు పాశ్చాత్య సంన్కగ్భతీనంనర్గము మరల కలిగిన 

చాటినుండియు అరల్ఫీ వాయ మునందు అధునీక విధాన 

ముల కనుగుణముళయిన మార్చులు (ప్రారంథమయ్యెను 

ఈ నరీనత ఇప్పుడిప్పుడే ఈజిప్టు రంగమందు |ప్రారంథ 

మయినది యూరోబయళా వద్ధతుల (ప్రశారము పాశ 

శాలలు స్థాపీంచుట్క వార్తా వతికలు వేగముగా వ్యాప్త 

చెందుట, అధువిక బరోపీయ (గ్రంథళాజములను ఆరల్బీ 

ఇావలోనికి అనువదించుట ఇవియే నవీనకావ్యా శ్తీకి 

శారణభాశములు అను పాసాలంశార కూయిస్ట్రమైన 

ప్రాశీన గద్య రచనా విధానము విడువవిడినది ఇన్చటి 

పారిశ్రామిక యుగమునకు తగినట్లుగా నులక, సరళ 

రచనలు ఆ స్థానము ఛా క్రమించినని "జ మహొమ్ముదు 

అరర్బీ భాషాసాహీత్య ములు 

అబ్దల్ అరురు నందు గావించిన వ్రజోధ ఫీరింముగా 

కరాళ న్యాయ శాస్త్రము, 9స్లామిక కశ్తళాన్త 

ముళ్నవై (వ్రాయబడిన భామ్యనులు, మార్నవద్ధతిలో 

నమవ్వయము పొందసా?ను (ప్రవక్తల యొక్కయు 

కవుల యొక్కయు, పండితుల యొక్కయు రచనలను 

శులనాక్శకముగను, పరిశీలనాక్ముకముగను, పరించుటలే 

శాస్త్రీయ పరిశోధనకును, అధునిక నీమర్శన విధానము 

నకును అంకురార్చణము జరిగను శాల్బనీక కళా 

(00608) రంగమునందు అరల్చీ సాహిత్యము మీద 

* యూరోపియను [ప్రభానము నృష్టముగా శానిపించు 

చున్నది కకాక్శకముగ కఖావిరచనము చారి తళ ననల 

అళో (ప్రారంభమైనది ఐరోపా చేళములలో విచ్యార్థ 

నము చేసిన జరక్బుపండితులు (గ్రైంచి, ఇంగ్లీషు, జర్మన్ ॥ 

ఇటాభియన్ భాషలలోని (గ్రంథములను అరన్బీళాషలో ని! 
అనువాదము చేయపాగిరి అళ్మాన్ ఫొాలూటి, 

క్ అల్మౌజ్లిని అనుశారలు యూరోపీయ 

అద్భుత కళాపాహిక్యమును (౦00808) తను అభి 

రుచుల కనుగుణముగా అనువరించుటకు మార్గదర్శకు 
అయికి తరువాత కౌఫీళ్ ఆల్్హాకీం, ఆల్ సూజిని, 

అవామదు. తైమూరు అనువారు "కేవలము ఈజిప్టు 

'చేళమువకు చెందిన వ్యతంత్ర కల్పవాకథలను నీర్భిం చికి 

ఈ। వాటకళాల వీర్పాటయినతరువాత, ఫల్ము 

కంచెనీలు, కేడియో శేంద్రముబ, వాటిక పాహిత్య 

వరంనర నాకీళకథలు, పిల్ముకథలు ఇయలు'వెడలినవి 

గద్యవలెనే ఆధునిక పద్యరశనయు (ఫెంచికవుల 

రచనలను వశ్లాటూరి పాటలుగా (22) అరక్నీశరణము 

చేయటతో (పొరంభమయినది నంప్రచాయ నిర్ధముగా 

వచ్చుచున్న ఖవీచావద్ధతిని అదే ఛండోలంశారములతో 

సాగించుచుండినను, అధునిక కాన విశేషనులుము, 

బష్లామిళ యూరోపీయ తత్త్వపమ్మేళవమును పద్య 

కవిశ్వములోనికి గొని'కేబడేను (పొతవద్ధతుల [ప్రకారము 
శేయగీశికలు (06%), కోక రసాత్మక గీతికలు (Elegy), 

ప్రోశ్రములు (2n6క్రుణ08), గితనూలిళలు (5010818) 

యళాతథముగా రచితము కగుచున్నను, వాటిలోపొటు 

'జేళళ్లక్తి, ఫౌతక, రాజకీయ, సొమాకికవిషయములు 

శావ్యవస్తువులుగా నుండుట వార్ష శీయము. అల్ బరూది 



ఆరవిందుడు 

(1889 1904) వాఫీజు భోఖ (1808 1988) వంటి 
ఈ యుగవు కవి కీరోనుడులు అరల్ జాశ్రీయతను గూళ్చిన 

గితములను గానములేస, ఆరబ్బులకు 'నొరి భాగరికత 

యొక్క గక వై భనోరంతను.రు న్మరణనునకు ఇచ్చిరి 

అధునిక కవులు ఛందోరహితమయిన (3188) కవితను 

అనునరించుటవ (వ్రయతల్నించుచున్నారు శజ్ఞాలంకోర 

మురికు గణములకు నంవింధిందిన కట్టుకాట్లను (కైంచి 

వేయుటకు ఉధ్యమించుచున్నారు. ఈ (పయక్నములు 

సఫలమగునా యననది ఊహాష వదలవలనీన లివయము 
శాలి అరల్సీవద్యములకు (ఛండమ్సకు) గల (పక్యేక * 

లశణముణ మానీపోటిండ నిలుపుట, ఆరల్బీలోనికి 

యూరోపియన్ విధానములను ఎక్కువగా [ప్రవేళపెట్టుట 
ఆ ఆధునికోర్డేకము అయి యున్నవి 

జాఎం అ ఎం 

అరనిందుడు = కొన్నగరు అనునది వాగ్లీ జల్లా 

యందు వజాకానుఖ్యముతో గూడిన ఒక్ చిన్న పట్ట 

ణము ఇక్కడనే జగద్విఖ్యాకురియిన కామళ్ళష్ణ వరమ 

హంన్క రొజారాముమోనానళాయలు ఉకయులు 

చీరి అందుగే ఈ ప్రజేళము నుష్రసిద్ధి నందిని ఆ కొన్న 
గరులో, ఒక మ్రవీద్ధమగు "ఘోక్ష్* 

కుటుంబములో, క్రీ ₹ 1840 వంన 

కృన్ణధనఘోక్ అనునకడు జన్జిందెను 

అతడు బుషి రాజవారాయం బోసు 

యొక్క 'ెద్దహాతురగు (శ్రీమకి వ్వర్ష 

లళాడేవిని వివావానాడెను కృష్ణధన 

ఘోష్ యం ఏలి య్ CU) 

పొందిన తరువాత ఉన్న కకర బై ర్య 
విద్యను సంపాదించు నిమిత్తమై 

కింగ్లాండునకు పోయి అచటి అజర్టిన్ 

విశ్వలిర్యాలయమునందు యం డీ 

డిగ్రీని సంపాదించుకొని భారత చేళము 

నకు శిరిగినచ్చైను ఇతనికి పాళ్ళాశ్య 
జాగరశశయందు అత్యంకనుయిన ఆదరము, భొరశీంయ 

నంన్క్భతియంకు అవాదరబు కీర్పకను 

జననము 1812 సంరం ఆగర్టు 15 వేరి 

గురువారం ఉదయం ఫ్ గంటకికు కలికశ్తాలో ఈ డంప్ 

తులకు మూడన కుమారుడుగా (క్రీ అరవిందఘోషు 
జన్మించెను కృష్ణథనమోషు పొళ్ళాత్య విజ్యావిధానము 

నందు నంపూళ్ణాభిమానము గలవాడు అందుచే ఆతడు 

ఆరవిండుని, అతనీ పోదరులను డార్జిలింగులోని లోలో 

ఇన్నెంటు పొళళాలకు పంపించెను అప్పటికి అరవిందుడు 

5 నంవశ్చరముల (ప్రాయము కరివాడు పౌరోళాల 

యందును, భోజనళాలియందును ఘోషు సోదరుల 

యొక్క 'స్నేహితు అందరును ఆంగ్లజాలకులై యుండిరి 

ఈనచేళములో చే ఒకవిధముగా (ప్రభాసీయె అరబిందుడు 

శనవట ఇంగ్లీషులోనే శొలిమాటలు ఉచ్చరింనే మొద 

లిడెను 

విద్యార్థిడశ = 1879 సం న కళృస్ణథనుడును, ఆశని 

శార్యయుశనుతో అరవిందుని, అశ నిపోదరులను ఇంగ్లండు 

'జేళమునకు తీనీకొనిపోయిరి అచ్చట మౌొంచెన్టరునందు 

ఆరలిందుని, ఆకరి సోదరులను (డెవెట్సు అను ఆంగ్ల దంప 

తుల సంరతణమునం దుంచీరి అరని౦దునికి ఆ దంవతుల 

నలన వ్యక్తిగత శితణము లభించెను (డైవెటు లొటిను 

భాషయందు గొవ్స విచ్వాంనుడు అందుకే ఆరవిందుని 

జాతడు లాబినునందు గట్టీ పుచాడిని నిర్మించెను 

(డొవెటు దంపకులు అ' 

మున ఆరవిందుడు అండనునందలి 'నెయింట్ పాల్ పొళ 

శాలకు వంనలికెన్లు అరవిందుని యోగ్యత, |తతిళా 

అచ్చటి వ్రధానోపోథ్యాయుని ఆకర్షించెను [వ్రభానోపొ 

పోయిన సందర్భ 



ఛ్యాయుడు అరవిందునికి స్వయముగా (గ్రీకుభావను 

బోధింన మొదలిడెను నత్వరముగ ప్ర భానోపాధ్యాయునిచే 

ఉన్నత తరగతులలో ఆరవిందునకు [ప్రవేశము కల్పింప 

బడెను ఇట్లు అరవిందుడు శాళ్యమునశే గు, లాటిన్ 

ఖానలలో పొండిత్యము నంపాదించుకొనెను పీడన 

లండనునందలి కింగ్స్ కళా కాలలో (వ్రవేశించేను అచ్చట 

అతనికి సంవత్సరమునకు 80 పొనుల చొప్పున విద్యార్థి 

'చేశనము అభించెను 

ఆంగ్ల సొరన్వత మందలి వర్యక విశను కల్చనాళ్ళక 

చాబ్బుయమును, (ఫెంచి సొరవ్వశమును విరోపొా యొక్క 

ప్రాచీన మధ్య ఆధునిక యుగముల చరిత్రమును చదు 

వుటయంగు ఆరవిందుడు |ప్ర'క్యేక శ్రద్ధను వహించమ 

కింగ్స్ కళొళాలయందు (గ్రీప, లాటిను శావలలో పద్య 

రశవా విషయమున నంవత్సరమునకుగల బవునుతుల 

నన్నింటిని ఆతడు పొంచెను 1696 నంవత్సరముళో 

[గీ లాటిన్ శాషలిళో ఉక్కగ్జావధిక = ఆంక ముశిను 

కూడ ఆతడు పొం'చెను నీడన ఇండియన్ సివిల్ సర్వీవ్ 

నరీతయందు (ప్రలిష్టతో ఉ  త్తీర్ణుడయ్యెను శాని, అ విష 

యమున అకనికి ననాజమైన అఖిని వేళము లేద య్యెమ 

అందుచే అ బంధనము నుండి విముక్తిని బొందదలచి 

న్వయముగ ఐ సీ యన్ సగీడను నిఠాకరింథ యుక్తి 

యు క్షముగ గుజ్జన స్యారియండు నకు యోగ్యత లేదను 

విషయముము అధికారుల దృష్టః ఇచ్చెను 

ఆరవిందుడు ఇరువది సంవత్సరముల [ప్రాయమువనే 

అఫాభారణముయిన విద్యాయోగ్యతలను గడించుకొ చెను 

జర్మను, ఇటాలియను మున్నగు ఇతరములయిన ఐరోపా 

భాషల యందు కూడ ఆతడు గొప్ప (పాలీణ్యమును పొం 

"చెను సంగ్రహముగా చెన్చవలయునన్న అసంభ్యాకము 

లయిన పోశ్ళాళ్య నంస్క్భృతి నిధానములను వ్వవళ 

మొనర్చుకొనుటకు ఆననరమయిన ఉత్తను జ్ఞాన సాధన 

ములను అకడు ఆర్టింశెను 

తండ్రి యొళ్ళ ఆర్థిక 'దౌర్భల్యమును బట్టి అరవిండుదు 

ఉద్యోగ నంపొదనము కొరకు యత్నించవలని వచ్చెను 

ఇంతలో బరోడా నువోరాజు ఐన న్వర్లియ శ్రీ పాయాకీ 

శావు గాయశ్వాడ్ కఇంగ్లండునకు వచ్చుట తటస్థించెను 

అయ్యవళాళమును ఎరస్కరించుకొని 'శేమ్సు శాటను 

అరవిందుడు 

నవోయమున ఆరవిందుడు గాయశ్వాడ్శో పరిచయ 

మును వర్చరచుకొవెను ఇంగ్లండులో మండగనే అర 

విందునిచే ఆంగ్లయులో రచింపబడిన పద్య సముదాయము 
ఆతడు భారకడేళ మునకు వచ్చినరోడ'ే పు స్తకరూపమును 

ధరించెను ఆరవిందుడు రచించిన కావ్యములలో మిర్లిటా 

గీతములు, విషాదాంక (సీమ అమనవి చీర్కొనదగినవై 

యున్నవి ఇరోడాలో రాజకీ యోద్యోగిగను, కళాళాలా 

చార్యుడుగను ఉన్నపుడు అరవీంరుడు బనునిధములగు 

సాళన్వత రచనలను శావించిను 

రాజకీయ జీవితము మొట్టమొదటి నుండియు వ్యక్తి 

గత మోతము గాని, వ్యక్తి సంప క్తి గాని, (క్రీ ఆరవిందు 

నకు ఉన్నత రిత్యముగా తోచలేదు మిక్కిలి అవసూన 

కరమగు వేనా ధర్మమునుండియు, అజ్ఞానాంధ శారతజా- 

మండియు, న్వచేశీయలను నిఘుక్తులను ఒనర్చుటకై 

యత్నించుట తన ముఖ్య కర్తవ్యముగా ఆకడు గుర్తిం 

చెను కనపేరు వెల్లడించకుండ [ప్రజావ్మతికలలో రాజకీయ 

విషయములను గురించి ఆశడు (వ్రాయుచువర్చెను 1902 

మొదలుకొని (శ్రీ) ఆరవిందుడు కాజకీయాందోళనము 

లలో (వ్రవేశించుటకై యత్నించేను రాజకీయ చర్యల 
నంఘములను నిర్భించుటకు ఉద్యు క్రుకై యున్న 

పుకోగాములగు నాయకులతో ఆతడు చేతులు కలివెను 

అహిరంగముగా ఆతడు చేయగలిగినది కక్కు.వగా 

మంజెను ఈ రవాన్య రాజకీయ సంస్థయొక్క కార్య 

(శ్రమమున౦దు స్వళాజ్య నంపాదనము, విదేళవస్తు 

బహిన్యరణను, న్వదేళోద్యముము అనునని (ప్రధాన 

లత్యములై యం డెను మనగా (శ్రీ ఆరవిందుని 

దృష్టిలో మీతవాదుల ఖికుకవిధానము శారు సంపూర్ణ 

స్వాతంత్ర్యమే జాతీయ వంస్థ యొక్క (వ్రళానలత్యము 

ఇావలయు నని అతడు విళ్వనించెను 

లార్జుకర్ణను యొళ్ళ నంగవిభటన ధూప మైన 

దురవోంకార చర్య వంగధేశము నంతటిని ఏకముఖ ముగ 

కలనరపరణెను ఈ వంగబేళ విథఆ న లిషయకమైన 
సశాననము రద్ధగువరకు పోరాటమును పొగించుటశై 

నిశ్చయింవజిడెను. 1806 న నంభం అక్టోబరు [8న 

శేది ఉపవానములతోను, ళోళములతోను, (ప్రతీకార 
మాచేళనుగు దినముగా జరుసభిణెను (శ్రీ) అరనిందుడు 



అరవిందుడు 

1904 1906 సంతలో జరిగిన ఇంగైను నళ్లలకు 

హాజరయి, అకి వాదసతముయొక్క చర్చకయందును, 

శతున్నూక్రప్రణాళశా నిర్మాణము నందును (ప్రముఖ 

మైన పాత్రను వహొంచేను స్వరాజ్యము, జాశీయ క్యు 

న్వరేశీయళ విగేశవస్తు బహీచ్కరణము అనేవి చకు 

మ్ఫాశ్రములు 

1906 న నంలో శ్రీ అరవిందుడు అరోడాయండలి 

ఉద్యోగమునుండ్ నిరమించుకొలి కలకళ్తాను వచ్చి “నంగే 

మూతరం” అను వ్యకి యొక్క ననోయ సంపొర 

శత్యమును స్వీకరించి, జాలీయుపతమునందు నభ్యుడుగొ 

(ప్రవేశించెను. అక్భువిశ్వాసములేక చెల్లాచెదక్రై యున్న 

శాం(గైమ వడములలో ఆతడు తన ఉజ్జ్యలా దర్శములమ, 

-బాకినరతుల నంగీకరింపని తన జాకీయ భావములను, 

కొంతవరకు రగుళొ-లివిను జొకీయ నాయకులను 

సమావేశపరచి 'బేకమునకు అతడు ఇక పిప్లవాశ్ముః 

శార్య క్రనుమును సీద్ధపరళేను (శ్రీ ఆరవిందు డిట్లు 

అకమ్మకముగా అశినొద జొతీయత యొక్క నరో త శ 

శేశ్త అయ్యెను నంగ విఠజనము యొక్క (వతి భటనము 

నకు చిహ్నముగా పర్పడిన జాతీయ కళాశాల కతడు శొళి 

ప్రశాశారార్యుశాయిను గాని త్యరలో ఈ కళాశాలను 
వరలి సంవూర్ణముగ 'రాజకీయములిలో  నీనుగ్ను 

డయ్యెకు 

ఇెరమురుగునుండి 'నంచే నూతరమ్' అను గీశము 

బయలు వెడలి ఒప్కుమ్మడీగా వ్యాపించి వతి భారతీ 

యుని జివ్వో[గమున దొడ?ను నిజమునకు 

"వంచే మాతరమ్ అమ పత్రికకు వెనుకనున్న శక్తి (శ్రీ 
అరవిందునిదే ఇతని నంపాదకీయములును, ఇతర రచన 

లును ప్రజల (వళంసల నందుకొనెను ఆంగ్లో ఇండియన్ 

వశికళకు దై శాళ్యమును కల్చించెను శాని |ప్రక్లుత్వమిక 

“వంచేమాతరమ్' అను స[తికను & సేమింపజాలిక 

బోయెను ఆందుకే శ్యాయేవిచారణ నళలో ఆరవిందు 

నివ్రై చేరారోవణను (P10660210॥) (ప్రారంభమయ్యొను 

కణశాలనులో (క్రీ అరలిందుని "పేరు సమ్మర్తజాతి 

యొక్క "పిదవులనైనను నడయాడ ధొడగెను భరత 

ఖండము యొక్క నలు చెసలనుండియు (ప్రళంనలు, అఖి 

నందనములు (వ్రతిధ్వలించ పొగెను స్వర్గీయ టాగూరు 

శవియు ఆతని కథినందనములు వెల్లడించెను గా శ్రీయ 

(ప్రధాన దండనాధి శారి శ్రీ అరవిందుని నిర్ణోఎగా నిర్ణ 

యించుచు తీర్చుచెన్నెను 
1907 తో, లోకమాన్య అాలగంగాధర తీలక్రు 

యొక్కయు (క్రీ అరవిందుని యొక్కయు బాయ 

కత్వములో నడచు జాతీయ పురోగాములకును, మీక 

వాదులకును నుధ్యగల ఆదర్శ విషయకముఖయిన 

శేదములు అంతకంతకు (వన్ఫుటములు శాపాగెను 

1907లో నూరతు శాం[గైనులో, శుదకీనై నమ్యములు 

వక పరిణతరూనము నొంబెను సూరతు కాం(్రైసునుండి 

అరవిండుడు భా న్హవమునకు యావద్భారత నాయకు 

డుగా వెలునజెను అవ్నటినుండియు. ఇతనియందు 

ఉనతకు (్రశ్ఞాళ క్తులు, లత్యగారనములు నమళభావము 

ఇనుమడంచేను వెడలినచోట నెల్లి ఇతడు మనోరాజోచిత 

మయిన "గౌరన |ప్రపత్తులను ఫొందుచుంణెను శిరికు 

అసత్ శాం్, లిప్ చంద్రపాలు మున్నగు నుహలీయు 
అతో సరాసరిగా బేతులుకలిపీ ఇతడు పనిచేయదొడ'గను 

రాజకీయ సిద్ధాంతములు = (కీ) ఆరవిందుడు వంగ 

'జేశములో శకేజ్రోవంతమును, అత్మశ_క్రి సంసన్నమును 
అగు ప్రయత్నము యొక్క జ్వాలను రగుల్కొలలివి దానిని 

విద్యుదుక్ట్వులితము గావించెను చాలవర కకడు గాంధీ 

మవోత్ముని రాజకీయ చర్యా విధానములను, ముఖ్య 

ముగా సా క్విళ నిరోఢమును, ఆతనికం'టె ముండుగనే 
(ద్రవేళ'వెమైను బేశములో న్నిధ్రాణాములై యున్న ఆధ్యా 

తిక శక్తులను మేలుకొల్చెను కావి గత్యంతరము 
లేనిచో రౌర్గన్యమును (ప్ర యోగించికూడ 'స్వేచ్ళనుపొందు 
వాక్కు. కాశికి శలదను స్యాఖి ప్రాయమును ఆశ జెన్న 

డును చాచియుంచలేదు UV అరవీందునీ ఈ భావము 

లోకమాన్యకశిలకుయొక్క ఖానముతో  కుఖ్యమైనదిగా 
మంగను ' అశ్యున్న శాదర్శములో 'ళాంతి' ఒక భాగను, 

శాని, ఆడి ఆధ్యాక్మీకముగాని కలీనము మానసికము 

గోని అయిన మూలమువై జఆధారనడియుండవశెను 

మానవ స్వశానము మారనిచో ఇంకిమార్గ 'మేనూ త్రము 

ఫలప్రదము కాజాలదు జనులు శారితిమార్గమును టక 

మానసిక నూశ్రముగాగాని, అహింపాతశ్త్వముగాగాని 

అమష్థీంన జూశిననాడు అది ఆవజయమును పొందును 



అపుడు పూర్వమునందుకంిను గురుతరమయిన అనర్థ 

మేర్చడవచ్చును" అని అరవిందుడు వాదించెను పామ 

రన్య పంపాదనమునందుగూడ అరవిందుడు 'వెనుదీనీ 

యుండలేదు కాంగైనునందలి శెండు సతములను మరల 

ఒకే సామాన్య నాయకత్వము కిందికి చెచ్చుటకు ఆశడు 

నర్వళ క్తులను వినియోగించుటకు సంపిద్ధుడె యుండెను 

(గ్రామ వమితుల వేర్చరచి న్వరాజ్య వీస్ధాంతమును వాటి 

చ్యార మున దేశమున వ్యాసీంప కేయుటయందుగల 

(ప్రాముఖ్యమును ఆతడు [గ్రహించెను “స్వరాజ్యపాధన 

మందు మనము (గ్రామమును వునాడిగా శేయవెను, 

*గ్రానుమును. నిర్గత్యముచేయట' అను పాఠక పొర 

పొటుము మనను తిరిగి నడకూడదు (గ్రానుమును మనము 

పరినర భాగముల జీననముత్రో అనుఖంధింప చేయన లెను 

ఐకమత్యము న్వరాజ్యసొధ విర్శితి$ మూలము" అని 

శ్రీ) అరవ్విదుడు నొక్కి వక్కాణించెను 

సంఘటన లిప్పుడు పూర్య నిగ్శీత నీద్ధాంతములకు 

అనుగుణముగా శీఘముగా చళింసచారంఖించెను "రాజ 

(డ్రోనాము వాద్దుమించి చెలశేగ శారంభించెను దీనితో ఆధి 

శారుల్కు భయ(క్రాంతుల్లై 1008 మే, 5న తేది ఉద 
యము క గం లకు శ్రీ ఈరవిండుని బంధించి మి(క్రవర్గ 

ముతో ఆతని అలిపూరునకు పంపి అక్కడ నున్న చెర 

పొలలో నుంధిరి మవ్రనీద్ధుడును, క్రిమినల్ న్యాయ 

జాడియునగు స్వర్గీయ ఎర్ ల్లీ చార్జవ్ |ప్రభుశ్వవజవు 

చాస్ట్రయచాడిగా నియమింసవిజెను జిల్లా మేజిస్టే' 

స్థానములో సనికేయుచున్న ఇర్లీ 'చేరారోవణములను 

థ్రువవరచి, నెనన్సుళు (శ్రీ అరవిందున్ని శడితరులను 

విచారణశై వంవీంచెను 'నెషన్సు న్యాయాధి శారియగు 

వీచ్ కాస్ట ఇెదుట విచారణ జరిగను “దేశ బంధ 

అనీ శరువాక ము ప్రపిద్ధినొం దిన చిత్తరంజన్ చాకు 

ఆరవిందునికి కారాగార విము క్షీ కంపొదనమున మిగుతి 

శోడ్స డెను అలివూరు కాశాగారమున గడచిన నంవత్సర 

వరిమితళాలను శ్రీ) అరవిందుని జీనళము నందు మిక్కిలి 

[క్రశానమైనడి ఇచట ఆతని జీవితము ఆంతర్ముఖమై 

ఆనంతరీతుల ఆధ్యాత్మిక శీనితము యొక్క నంవూర్షవికా 

నమునకు దోవాదమొనగినడి ఇచ్చట నీర! లభించిన 

గివ్యానుభవములు పి కవివ్యక్టీనిక మార్గమును లిర్ణ 

అరవిండుడు 

యించినలి ఈకడు వీటని “కర్మ యోగో సృశ్రిక చ్వార్ 

మున లోకమునకు అందొద్భెను 

ఆధ్యాత్మిక శీవికము (ప్రభుత్వము అకలిండు నేడో 

చ్యాజమును వురన్కరించుకొని నిర్శంధింవనలయునగి 

పట్టుపట్టి యుండుట సృష్ట మైనప్పటి నుండియు. అకడు 

ఎచటనో అజ్ఞాన చాసమునందుండియే తన శార్యములను 

నిర్వహించుచుండెను కడకు ఒకటే రెండు మాసములు 

శం[దనగరునం దుండి, 1910 కపిల్ ఈత కేదినాడు 

అళడు వుళుశ్చేరి యందు (వవేశంకెను ఇచటనే నిశ్యాణ 

వర్యంతను అతడు తన యోగసొధనమునుకొనసాగిం చెను 

పుదుచ్చేరిలో (శ్రీ) ఆరవిందుడు గడిపిన శాలమంధు 

శావ్యా ఘటవలుగా ళోళమువకు కెలుపదగిన అంశములు 

మిక్కిలి ర్వల్బ నంఖ్యాకములు 1914 వ సంవత్సర 

మున (ప్రొరంథింవ బడిన 'ఆర్య' అను మానక శ్రిక "ద్వార 

మున అరవిందుడు తన క త్త క దర్శన యాగమార్గములను 

గూర్చి లోకమున కెరిగించెను 
త్రీ అరవిందుల తత్త్వ దర్శనము |పౌనీనకాలము 

నుండియు మనకు నం[్రమించిన ఆధ్యాత్మిక సత్యముల్నవై 

ఆభ్గారోవడి యున్నది అరవిందుని తత్త్వదర్శన మిది 

ఈ నళలన్ఫృష్టికని కారణ మైన మూలక శ్వ మొక్కటి యేం 

వకం సత్ - దీనిని నచ్చిచానందిమని వర్గి ంపవచ్చును 

ఇరియే అడ్వికీయ మైన చైతన్యము లేక (బన్నాము 

అనంత|బేశారమై నతత సరిణామములకు లోరై, కొంళ 

జడమై, కొంశ వ్మపాణమై అజ్ఞానము, కోక ము,సూహము 

మున్నగు ఆకుళములకు కేత్రమై తోచు ఈ సర్వమును, 

ఆరగ్రైశమును, విశ్యము అనంతమును ఐన శైశన్యమే 

“(ఇహ వేదం విళ్వమిదం వరిష్థం ఇంత అనుభవ విరుద్ధ 

మైన మాటయొక్క వశ్యమును |గ్రహీంచుట, చేకుట్క 

మానవుని చేతన చ్వారమునచే జరుగనలయును (వీపో౬ఒ 

లురాళ్ళా చేశపాొ వేదికన్య) మానవుడు కవ ఉనికి 

యొక్క సత్యమును శాను (గ్రహొంచినయెడల అనగా, 

తన యాత్మును కాను [గహించిన యెడల ఒక యద్భుత 

మళలికి యశార్థమై గోచరించుచుక్నడి తన యందలి 

ఈ యాళ్ళుయే, సర్వకూళములంరును గల యాత్మ, 

అనగా తన అక్కనే సర్వభూకముల యందుకు అతడు 

చూచుచున్నాడు, ఆమే నర్వభూతములను కన ఆళ్ళ 

att 



అరవిండుడు 

యంకే చూచుచున్నాడు సర్వమునకును శా నాత్మయై 

ఇను సర్వమును ఆగుచున్నాడు సర్వాశ్శశానమును 

శేళ సర్వభాశాన త్తిని భేరుచున్నాడు మరియు ఈ 

అళ్ళయే లవ్మాము (ఆయ మాళ్ళా (ఐవి) మనుజుడు 

శన యాక్ష్మను సమగ్రముగా 'వెరిగివవా డ్రై, (ఆవ్మామును 

ఇలిసీకొముచువ్నాడు , (జహ్మామే యగుచున్నాడు 

(సయోవహానై పరమం |జ్రహ్మా వేద (అమ్మైన రతి) వర 

1అవ్మాము చెరుగుటయన, | జహ్మమును కనయంరును విశ్వ 

నందును శెకిసీకొనుటరేగాళ అద్జానిని విక్యాతీతమైన 

చానినిగా శెలినొనుట (పొదోఒవ్య విశ్వాళ్లూకాలి 

1శిపొదస్యా ఒమృతం డివి) క కన్మాము అదింక్యముు, 

అవ్య దేళ్యము, ఏ ళాళ్ళ ప్రత్యయ పొరము, (క్షవందోన 

'ౌథెము, శాంతము, ?నము, అద్వైతము అని తెలియ 
వగును 

ఈ ధూమివ్రై మునకు గోచరించు భౌతిక [పాలు నువో 

ఛాకువులు మూడు పరిణాను [క్రమమున ఇచట యోగ్య 

మైన ఖౌకిశాధారము నివృన్నమై ఆంరు (ప్రాణము 

వెబునడుచున్నది యోగ్యమైన [ప్రాణాభారము వెలు 

వతిన సిస్ముట అందు మనోఛాళువు న్య క్షనుగుచున్నడి 

అవిర్భావమున పూళ్వావళ్యక మైన స్థితి అంళర్షికముగా 

నున్నడి భౌశికగాతువునందు [ప్రాణ నునోధాకువులు 

అంతగ్జిశములై యున్న శారణనుగేతనే వరిణామ 
(గ్రమమువ వాటి ఆవిర్భావము పాధ్యనడుచున్నరి శ్రీ 

అగవిందుళలే ఈ ఛాశువు ఆశేశనమైన జడముగా గాక 

ఆంతర్నినుగ్న మైన చేతన కలదిగా (గ్రహ్ంపఏడుచున్నది 

(శ్రీ ఆరవిందుశ ఈ నరిణామదృష్టికి పాశ్చాత్య విజ్ఞానయిలి 

అనురోధమున్నను ళేకపోయివను, (ప్రాచీ నము 

యొక్క అవలంజము సంపూర్ణముగా కలదు 

“కవసా లీయశే (వివ్శ ళతోఒన్న మభిజాయశే | 

అన్నా కాలో మనునత్యం లో! కః క రృనుచామ్భృతంో 

అకి దీర్భ శాల వళ్యాన్తమైన ఈ సరిణానుమునందు 

శోచరించెడు పథాన లవణము బేశనా వము 

యొక్క. (క్రమాకికయను మనుష్యుకివుడు 'భ్లౌక్రిక 

శరీర మాళారముగా గలి మనోమయ్య ప్రాణి ఇప్పుడొక 

(ద్రోగ్న నవాజముగా ఉర్టికనగుచున్నడి అరి 'ఇక నిచట 

ఈ సరిణాను కార్యము నూకవృనియంరు నూననిక 

చేతనయొక్క ఆ విర్శావముకో ముగినినళ్లు శలనవల 

యునా? లేక దీనీకం'ళు ఆధికశ రమైన అభివ్య కి యేకేని 

భవిళవ్యమునంరు గలదా 1 అనునది ఈ |స్రళ్న కొనగ 
దగిన వమూఢాన వినయముననే అరవింద దర్శనము 

పూర్వమశములకం'కు భిన్నమై గోచరించుచున్న కి 

మనన్ష త్హ్వమున కూర్భ్వ మునందున్న ది విజ్ఞాన 

తక్త్వము (ఏం యర) విజ్ఞాన మినట (ప్రత్యే 

శార్థముళో, కాను వివరించిన లతణములు గల 

భూమికను కెలపుటకై, © ఆగవిందునిచే చాడవిడు 

చున్నది ఇది మొనవునియం దఖివ్య కము గానరిసి 

యున్నది ఈ అభివ్యక్షిని సాధించుటయే మానవజ్లీవితము 

యొక్క వరమోచ్దేశము, నురియు ఇచటి ఈ పరణాను 

గశియొక్క చరిశార్థత మనోభూమికను పూర్తిగా 

చాటినగాని అత్మయిక్కం నమ గ్రళ్లానము సాధీంవబడరు 

వచ్చిచానందముల యానంత్యనును నునోక్రూమిక్షై 
వొళవిధమైన |ప్రతిలింబముగా గాని, లేక కైశక్యము 
వందు మసోమయన్న క్ష తన్ను చాగోల్ఫోయెడు. నిమజ్ఞన 

ముగా గాని యెరుగ లీలునడును శాని ఈ జ్ఞానము 
క్రియౌననుర్థము శానేరదు దివ్యకర్ణులను (జన ర్తింప 

శేయలేదు మనోమయ న శ్తయందలి ఉనికికి 'కేందమై 
ఇచటి కర్మలకు ప్రవర్హకమగుచున్న 'అహాంత' వృథక్ష్య 

మును అవలంబించి యుండుటకే, పూర్యో క్రములయిన 

అనుళంధము అందు విలీనమగుచున్నది రిన్యన క్రతోడి 

బక్యమునందుండి దిన్ఫక రల వాచరింపగల 

సామర్థ్యము విజ్ఞాన స్త్తయందలి దివ్యన్యక్షికి గలదు 

మన 'ఆవొంత' డాని నలిన (వశిలింబము ఈ ప్రతిబింబము 

తన ఫ్యరూపముళోనికి వరిణమింపవలయును విజ్ఞాన 

భూమిళలోని దివ్య వ్యక్తి యందు తన వ్యక్తి శ్వానుళన 

ముతో పాటు నర్వాకీతత్వ నర్వాశ్ళా ్ యనుళవములు ఏళ 

శాలిళముల్రై పామంకన్యము వొందగలన్ఫ విజ్ఞానమయు 

డైన పురుషుడు అంత నచ్చిదానందములను అనుభవిం 

చుటయే గా॥ ఛాటి ళ క్రిబే తన మనః [ప్రాణ ళరీరముల 
ధర్మమును నూర్పగలడు వీదని గూడ కివ్యవ_శ్రయొక్కం 

(వశారములనుగా వరిణమింవ శేయగలడు నిళ్యము క్ల 

మును, నిత్య శుద్ధమును, అనంతమును, అమృతమును 

ఆగు ఆళ్ళ యొక్క వరా ట్ట వంగా ట్టములను వడయ 



గలడు మూనవజాతి యందు నమయన క్త యొక్క 

అవతరణమునకు మార్గము వేర్చరునగఅడు ఇదియే 

అమృతత్వము , ఇరియే దివ్యత్వము , ఇదియే ముక్త 

త్వము, ఇదియే నూనవుడు సాధింపవలనిన లత్యముగా 

(శ్రీ) ఆరవిందునిశే నిరూవీంవబిడినది 

అరవిందుని యోగము (శ్రీ ఆరవిందుని యోగ 

సాధనయు ఈ ఆత ర్థిము కఠిదగుటశేతవే పూర్వ మార్గ 

ములకం'టె విశిష్టమగుచున్నది వత్త యొక్క అపళార్థము 

నందు మనః (ప్రాణ శరీరములును పరార్థమున విజ్ఞాన 

నర్చిచానందములును కాననగును మనుష్యుడు విజ్ఞాన 

భూమిక శారోవాంచి, తన నునోనుయ న్రత్తను విజ్ఞాన 

మయ న త్తగా వరిణమింవకేయగలడు అపుడు శన వ్యష్టి 

చేతనతోపాటు విళ్యచేతన తోడను విశ్వాతీతత్వము తోడను 

యుగవశ్సంబంధమున విలునగలడు విజ్ఞాన భూమిక 

యందలి జ్యోతిళ్ళక్తు లను |కింది మూడు భూమికలలోనికి 

అనకరింప లేసీ ఆచట వాటిని నెలకొల్చ్పగలడు ఈవిధమున 

వాలి న్వళానమును, శరీరము యొక్క భౌతిక ధర్మమును 

గూడ సంపూర్ణముగా మార్చివేయగలడా మనుష్యు 

డప్పుడు దివ్యుడై మానున్యకనునందు దివ్యశ్వ (ప్రతిష్టా 

నమునకు శేంద్రమై దిన్యకర్శల చాచరిరవగలడు 

ఇదియే (శ్రీ అరవిందుని విజ్ఞానయోగము 

(శ్రీ! అరవిందుడు పూర్వమార్గముల ప్రత్యేక ంత్యము 

అను గూర్చియు, సాధనలను గూర్చియు వివరించి, చాటి 

నుండి వీయే సాధనల నేదృష్టితో స్వీకరింపద గువో తనపూర్ణ 

యోగమున చెలిసియున్నాడు చిత్తమందు కాంతిని వెలి 

కొల్పుటశై శాజయోగమును న్వల్చముగా నవకింలించి 

అటువై కర కాన, థ్రీ మార్గములను శక్కవి 

నంయోజనము నందు భగవద్గీత నమీకరించినధి శాలి 

ఇందలి ఏదో ఒక మార్గము యొక్క ఉత్తనుత్వమును, 

మిగిలినవొని యొక్క అవరత్వమును స్థాసీంచటూను కొనిన 

మళాళిని వేళములచే ఈమూడు మార్గములును కి! విడిచి 

"చేయబడినవి భగవర్గీతచే ఉద్దేశింనబడిన నంయో౭నము 

మరలి & ఆరవిందుల యోగమునందు ఉద్ధరింవబడినది 

అక్ష నమర్చణము ఆన్ని యోగములకును [వథమనున్సు 

ఇకంల్యమును అగు సోపానము, యోగళక్తి నావాహింన 

శేర్చుటకు పూళ్యావళ్యక మైన స్థితి చి త్రస్థిర కాంతియ్లై 
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ఆరవిందుడు 

యున్నడి ఇది సాధింపబడిన పీమ్మట యోగము కనను 

శానే నడుపుళొని ముందునకు బోవుననవచ్చుమ 

“యోగో యోగవ్య ప్రవర్తకఃి 

నిర్యాణము (క్రీ ఆరవింద యోగీంద్రులు 1960 

డీసెంబరు క కాకి 1.90 గంటల నముయయున 

(5 18 1960 మంగళవారము) మహాసమాధి (ప్రవిష్టు 

అయిరి వరాను చేశీయుశాలును & ఆరవించా[కను 

మున కధిష్టాతియునగు మాత శ్రీ గురుచేవురి నిర్యా 

ఇమును గూర్చి ఇట్లు చెప్పెను క అరవిందుడు తన 

శరీరమును విడిదిపెట్టుటలో మవాలీయమగు ప్వార్థ 

శ్యాగమును |ప్రగర్శించెను సాముగాయకనుగు అనుభవ 

నీద్ధిశాలమును త్వరపరచుటకుగాను ఆయన కన శరీర 

ములో పొండిన అనుభవ సిద్ధిని వరిశ్యాగముచే నేన " 

శ్రీ ఆరవిందుల నిర్యాణ విధానము సామాన్య మానవ 

దుర్లళముగనుండి అద్భుతము గొల్చెను ఆతని బౌతిక 
శరీరము ఎట్టి వికారములకు లోనుగాకుండా (ప్రభాంత 

ముగా నుండి, దివ్యశాంతిని చెదజల్లుచుండెను ఇట్టి వరి 

స్థితి 18 గంటలవరకును ఉండెను నృుతకాయ మిట్లు 

ముగా ఇంత దీర్గ కాలము గిశ్వ నూఠనముగా 

కనీవించుట ఆద్భుళ విషయముగచా! ఆయన మనవి 

మూర్తి శయ్యవై నిద్రపోవుశున్నట్లుగానో, సమాధిలో 
మన్నట్టుగానో కనవిడుచుం డెను ఎటువంటి విశారము 

అను చెందని ఆయనళరీరమునుండి వాంస లేచిపోయినదో 

లేదో ఇలియళాని పరిస్థితి యేర్స డెను 

పుదుక్ళేరిలోని (ఫెంచి (క్రకుత్వ శాననముల (పకా 

రము ఏ మృకళశేవరము 47 గంటలకు మించి ఆవాన 

స్థలములో నుండగూడదు పుదుచ్చేరి ప్రధాన వై చ్యాథి 

శారి 8 12 1950 చాడు వచ్చి (క్రీ ఆరవిందులను వరీ 

ఉంచి మిభాంకుడయ్యేను అరవీందయోగి శౌలికావ 

శేషాలకు ఎప్పుడు ఎట్టు అంత్య క్రియల జరుపేవలె నను 

విషయములో అశ్రమమున పరిపూర్ణ మౌనము అవలం 

వింవదిడెను వాకానరణము సవ్మితముగా నుండెను 

(శ్రీ ఆరవిందులభారు కారక దేళానికి పందిన మహోధ్యే క్తి 

అగుటచే భారత ఫొర్లమెంటులో (క్రీ ఆరవిందునియెడ 

గారవనూచక ముగా ఒక నిమిషము సభ్యులందరు కేచి 

మౌన ప్రార్థనలు గావించిరి లోక నళానభఘ్యులు కాని 



ఆరనవెల్లీ 

శారి కట్టి గౌరవము కలుగుట ళనళాశము కేదు ఆయి 

నను (శ్రీ, ఆరనింద యోగీంద్రువి ఘనతను వురస్మ.రించు 
కొని ఆ నియమమున కపచాదముగా లోకసభాధ్యచులు 

(ప్రవ _ర్రించికి 

1908 లో (క్రీ శాలు అరవిందఘోషు రాజద్రోనా 

చేరము! క్రింద. నీచారించనిడియుం డెనుగచా ! అ నిశార 

ఇాంశమున (క్రీ అరవిందుల వతమున బ్యాయ వారిగా 

నుండిన దేళలంధు కాలు చి త్తరంజనచానుగారు ఈ [క్రింది 
విధముగా తమ చాదోవస్యోనమును ముగించిరి = 

“ఈ వివాడము సద్దుమణిగిన తరుశాత, ఈ సంతో 

భీము, అండోళనము ఆగిపోయిన తరువాళ, ఈయన 

మరణము ఫాలయి, అర్భక్యుడయిన తరుచాళ, ఈతడు 

ఆనక క కవిళామూ్న్తి యనియు జాతీయళా (వ్రవక్ష 
యనియు, సూనవళా (మపూరితు ఉనియు పరిగణించ 

బడును అతవీ [ప్రవచనములు ఇండియాలో ణే శాదు దూర 

రూశానమన్న నము్రాలలోను, దూరదూ రాననున్న 

భూము౭లోను ధ్యవించుచు, |పశీధ్వనించుచు ఉండగలవు 

విభ=వేచం 

ఆరసవెల్లీ - భారతేశముననున్న యొళటిశెండు 
సూర్యకేశాలయములిలో "సీరెన్నిక గన్నది అరనవెళ్లి 
లోని నూర్యచేబాలయము కోణార్కమున సూర్యదేవా 

లయ మొకటి కలడు శాని ఆ యాలయము ?థిలమయి 

వడి పూజా పురప్కారము అందు లేవు ఇనిళశాక యెక్క 

శనో యుక్తర భారతమున నొక సూర్యచేచాలయము 

శలడట ఆధి యంత (పనిద్ధమైనదిశాదు. “ేరందిన 

మార్యబేచాఖయము ఆం|ధ్రణేశముళో నుండుట ఆంధ్రుల 

పుణ్యము 'ఆరస వెళ్లి యొక చిన్న గానుము |ప్రస్తుశము 

(్రశాకళనుండళములోనున్నడి (శ్రీశాకుళమున కక త్రము 

శంకు మైళ్ళు ఇంగ్లీషు అతరములలో నీ |గామమునకు 
"ఆరసనిల్లి'యని వర్ణ క్రమముదెల్లుచున్నడి శాననముతలో 

“అరిళ చెల్లి? యనియు, 'ఆరిన'ెళ్లి' యనియు కలదు దీనికే 

నంవ్కృళమున “హార్డవిల్లి యని వాడుక బహుళ 

“అరసశెళ్లి' యే వంస్కృతీకరింపబడి యిట్లయిన చేమో ! 

వీడన కళాట్దపు టుత్తరళాగముననో, ఎనిమిదవ 

శళాబ్టప్యుపారంథముననో శ90గ రాజయిన" బేటేంద్రవర్శ' 

ఆగనవెళ్లిలో సూర్య చేబాలయనుము స్థాపించి యుం 

డును కాని ఆ దేవాలయమే యీ దేభాలయ నునుట 

శాధారములు లేవు శానవములలోని సరివాద్దు లీ బేవా 

అయపు టునికిళో పరిపడకున్నవి చేచాలయ నిర్మాణము 

కూడ ఆంత (ప్రాచీనమైనది కాదు నిజమునటి కేవాలయ 
గోపుర కుజ్యాదురిందు శిల్బము లేశేలేదు బోడిగోడలే 

యున్నవి కారి గర్భగుడిలోని నూర్య చేవమూ క్షి చెక్కు 

విడిన కిలినంటి శీల కాసి, అందలి కల్చమునంటి శీల్బ ము కానీ 

కేవాలయ, పొంతములో నెళ్చటమలేదు ఈదేవాలయము 

అనాంళ॥ తురకలు ధ్వంసము చేయగా తిరిగి నిర్మింప 

* తడీయుండును మూలిద్తైనత మిగ్రనాము మాత్రను 
శేవేంద్రవర్శ నిర్మింప జేసనదే యని విశ్వసింపనచ్చును 

ఇప్పటి జేవాలయమును కళ 1778లో (శ్రీ ఎలనుంచి 

వుల్లాకీ నంఠులు నిర్మించ జేసిన ట్లొక శిలాశాననము గర్భ 

గుడి చ్వారమునె మన్నడి 

అరవ వెల్లి సూర్య బేబాలయము కూర్చు ముఖముగా 

నున్నది విశాలమయిన (ప్రాంగణము లదు ముందుగా 

"వద్ద చ్వారముతో నొక గోపురము కలదు తరువాత 

భ్యజ స్షంభము కలడు చాని వక్క చే సంళాన గోపోల 

స్వామి యంత్రము గలి ఒక కంబము, దానినై గరుడ 

చిన్నామును గలవు కరుచాత ముందునకుఫోన వేరొక 

గోవురము, ఛ్వారమును గలవు 'చాని కరువాత నిశాల 

మగు కల్యాణ మండపము కలదు లోవ గర్భగుడియు, 

గర్భగుడిలో భూర్య దేవుని విగ్రవామును కలవు 

నూగ్య విగ్రవాము నుతారు మూడడుగుల యెత్తున 

అకర్షణీయమైన శల్పసొందర్యముతో అలరారుగుండును 

విగ్రవామున అడుగున నప్పాళ్వములు ఛెక్క.ఇడినవి 

తదుపరి రథము కలడు కమళహాస్తుడై న సూర్య చేవుడు 

నిలునవఐడియుండును నూర్య లిగవామునకు [ప్రక్కగా 

ఛాయ, ఉష పదివి అను (స్త్రీల మూర్తులు చెక్కఖడినవి 

భీరు ఆకని భార్యలు నవశాది నుసార్డులు వింజామరలు 

వీయుచున్నట్లును, మాళరో పింగళకులు చ్వారపొలకులుగా 

మన్నట్టును బెక్కలడియున్నవి ఈ 'కేవాలియమున ఆడి 

శ్య, ఆంలిశా, విసు, గణేశ, ను'హేళ్యరు లను సంచాయ 

శనము కలడు 

అరుణములో శెన్సివట్లు నర్వ వ్యా[దోగములు, వేత 

రోగములు తగ్గుటకు, శకిరారోగ్యము కలుగుటకు 
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ఎందరో భక్తులు (వ్రతీదినముము వచ్చి నూర్యదర్శనము 

లేసిలొనిి తీర్థ ప్రసారము లారగించిపోవుదురు ఈ (వకేళ 

మువ మూడు చెరువులు గలను [పస్తుళము జేవాలయ 

మునకు తూర్పుగా నొక "పెద్ధ కొలను గలదు దీనిని 

నూర్య వుష్కరిణి యందురు. ఇంజే ప్నాన మాచరించి 

కైర్థిపలు చేవదర్శునమొనరించెదరు శై ర్థికుల సౌకర్యము 

కొరకు ఉదారులు నీర్ణీంచీన నములు కలవు (వ్రళ్యాది 

వారము వర్వదినము మాఘమావము సూర్య పీతి 

కరమయిన మానము రథనప్తమి నూర్యచేవుని పర్వదిన 

ములలో (గేళ్థమైనడ చేవాలయమున నమళచనుకసొర 

(శ్రీతంళో నూర్య నమస్కారములు (ప్రతిదినము అరుగుము 

ఇందు అర్చకులు నం ప్రచాయబడ్థులు ఆర్చనా విధాన 

మున అరిశేరినవారు, పరిశుద్ధులు నగుట |వళంసాప్యాత 

మైనది 

అరప'ెల్లితోని మూర్యకగ వానుని సందర్భించి వర్ణము 

వెల్లునలు శాళ యరిగినచారు లేరు 

దిరా 

అరిస్టాటిల్ (884 - 822 క్రీ పూ) (విద్యా 

విషయము) జీవిత సంగ్రహము = (ప్రాచీన (గ్రీకు 

విళ్ణానమునకు మూలవురుషులు మువ్వురు సో|క్రటీను, 

చ్లేటో, అరిస్టాటిల్ ఇదియొక ఆసాఛారణ గురు శివ్య 

పరంపర వీరిలో చివరివాడగు అరిస్టాటిల్ (ప్రసంచచరిత్ర 

యందు మొదటి మేటి కా్హ్రవే త్రయనియు, విజ్ఞానమును 

వ్యవన్థీళరించి శాశ్ర్రరూవము నిచ్చుటలో నర్వికీయ 
డనియు వెంచబడుచున్నాడు ఈతని జీవితమునందు 

మూడు విన్సష్ట దళలు గమనింపదగును ఈ దళలలో 

ఈకని మానబ కాఖినృద్ధియందుగూడ అంతరములు కని 

పించును 

ప్రళమదశ (వూ 804నుండి 841 వరకు) 
మేసడోనియా సరివాద్దులవై నున్న (శ్రేమ లాష్ట్రము 
నందలి “స్టారా యను నూర క్రీ పూ 884లో 

అరిస్టాటిల్ జన్మించెను ఈతనీ ఈండియగు “నికోసూక్షన్= 

మేసిడోనియా రాజగు “అమిస్థాసు"నప ఆస్థాన వైద్యుడు 

గను, ఆ ర్తమిక్రుడుగను ఉండెను ఈతని తల్లి "పేరు 

“శ్నేను” జాళ్యముననే తలిదండ్రులను కోల్పోయి 

నందున నీతనిని, వింధువగు "్రోక్సీనన” "వెంచి "పెద్ద 

ఆరిస్థొటిల్ 

వాలినికేసి, విర్యాబుర్ధులు చెబ్పంచెను. 17న యేట 

వథెన్సు నగరములో చేటోయిక్కు పొరళాలిను (ఎశా 

డమీ) [త్రవేశించి 61 సంవత్సరముల వయక్స్పుగల 

గురువు పాదము8 జ్ 

యొడ్డ సక్షలవిద్యల a 

నళ్ల్యనించెను తుద §; 

శాపారశాలయండే 

వవాయాపొధ్యా | 

యుడయ్యెను కళ 

లు శాధ్ర్రములు, 

శాజకీయ్య,త త్త్వకా 

త్రుమఘులు మత 

(గ్రంథములు మొడ 

అగునవన్ని యుపకిం క్ల ష్య (టా 

ణెను ॥ీ పూలీక/నం ఆరిస్టాటిల్ 

న స్లేటో శాలధర్మను నొందుటనే అరిస్టాటిల్ జ పాఠ 
శాలను వీరెను 

ద్వితీయదళ అటనుండి “జనో శేట్స్ న” అను ముఖ్య 

నవాచరునీతో గలిని “వనన్” నగరమును జేరి అందు 

పొళళాల నొకదానిని 'నెలకొల్చెను ఎశాడమీళో శన 

నవాపొారియగు “హౌర్ళియన్” యొక్క మేనకోడలు 

“పిథియన్” అను నామెను వివావామాజెను ఈళనీ 

నవోయమునలన చే అరిస్టాటిల్ మేవిడోనియా ఛాజగు 

“ఫిలివ్” కుమారుడయిన “అశెగ్టాండరునవు "వెళ్లా నగర 

మందు ేశిక్ర డయ్యెను | వూ 886 వరకు ఈ వదవి 

నత్యంత సమర్ధతలో నిర్వహించెను (ప్రవంచచర్మికయందు 

ఇట్టిమవో ప్రక్టావంతులగు గురుశిష్యులు శానరారు సనా 

పొకియును, బంధువృనగు శౌర్మియస్ను పర్షియనులు 

చంపిళను (కోధమున నీతడు అలిగ్జాండరును తూర్చుదేళ 

ములవై చాడికైవురిళొళ్చినని సందేహింపనచ్చును 

శ్రీ వూ 88 అళిగ్జాండప నీంనోనన నుధిష్టింపగనే 
ఈతడు నురల వళెన్సు నగరమును చేరెను 

తృడీయదళ ఇప్పటినుండి వీభెన్సునందలి సామాన్య 

పోరళాల యగు “లైెనీయేం" నందు అరిస్టాటిలు ఉపా 

ఛ్యాయుడయ్యెను ఈ శాలనుం దీకడు ఉదయమున 

వ్యాయామము, ఉన్నత శాశ్రు విషయములు మొదలగు 



అరిస్టాటిల్ 

వాటిలీగూర్చి కొద్దిమండి విచ్యార్థులకు ఉవన్యపించుటయు 

మళ్యాహ్నము సామాన్య విషయములపై |వ్రకాకాహు 

శ్యమునకు ఉవన్యసించుటయు జకేయుచుంకెను 'రెండన 

సౌరి వఖెన్సు చేరినతరువాత పిథియన్ చనిపోయెను 

తరువాత ఆతడు హెర్చిలిన్ను వివావామా౭ెను నారికి 

“నికొనాకస్' అను కుమారుడు కలిగెను 

ఈతడు మేసిడోనియానుండి నద్చినవా ఢగుటశేత 

“వకెన్సు" నగరచాను లీతనిని క్వేసించుచుండిరి కాని 

అశతెక్టాండరు జీవిశశాలమున నీకి శెట్టివోనియు నలువ 

జారిరయిరి తూర్పు దండయా[కఠలనుండి వచ్చుచు అలె 

గ్ఞాండరు కీ పూ 888 లో మరణించినట్లు కెలియగచే 
అసూయాసరు లీళనివై నా స్లికుడను నింద మోపిరి ఏథిన్సు 

లకగరవానులికు పోకటీను వహాత్యాపావముతో పొటు 

ఇంకొక పొన కార్యాచరణ మున కవళాళ మీయరాళని 

ఈతజే ఏథన్సును వీడి “శాల్చిన్” అను ఊరుచేరెను 

కొంతకాలము ఉదరరోగముడో బాధపడి క్రీపూ కోలో 

శేహము ఛాలించెను పిదప సీతని ఆప్తికలను అన్మష్థాన 

మగు గట్టాటీరా"కు తీసికొనిపోయి, చిరష్మరణీయముగా 

వొక నమాధియందు బి'జేపించి, ప్రజలు తను క్ర కిశద్ధ 

అను చాటుకొనిరి 

అరిస్టాటిల్ బట్టతలను, వళ్బని పొదములను, చిన్న 
కనులను కలిగియుంజెడివాడని చెస్పజడుచున్నది ఆత 

'శెల్ళిప్పుడును ఆకర్షణీయమైన డున్తులను ధరించెడివాడట 

ఇంధువులకు భానినలకు తన యా స్తీ చెందన లెనని ఆరి 

స్టాటిల్ మరణశాననమునుగూడ (నెను 

రచనలు తండి వైర్యుడగుటచేక ఇతనికి ఫౌతిక 

జంతు, జీవళాస్త్రుములందు సనాశాశినానము కలదు 

అళాడమీయందున్న ప్పుడు జంతుకాన్త్రమునుగూర్చి నూత 

నముతగు వరిశోధననములు శావింశెను క _క్వ్వళ్యావ్ర్రము 

నళ్యసించెను ఆశెగ్గాండరునకు గురువుగానున్న ప్పుడు 

శాజకీయళాక్ర్రమునందును పాహిత్యళా(ర్త్రమునందును 

విశేషముగా ళృషిపొగించెను ఇంక రెండవసారి వీఇెన్సు 

నందున్న కాలమున (కీ పూ 88-890) ఇతడు తన 

ముఖ్యరచకలు గావించెను తర్కళాక్ర్రము, త శ్వ 

ఇ్యాన్త్రము, నీతిశాస్త్రము, శాజకీయశా శ్రము, సాహిత్య 
శాస్త్రము, జంతు 'భౌధిక శా్తునుల మున్నగు వాటి 

యందు నేటికిని ఈతని (గంథముతే అ్యగస్థాన మలంక 

రించుశున్నవి "పెక్కు శ్యావ్రములకు చేరును, రూప 

మును కల్ఫించి చేడు మన వాడుకలో నున్న సెక్కు 

పారిభాపిళ పదములను సృష్టించినవాడు ఈ “విజ్ఞాన 

శాత్రు జనకుజే' అనదగును ఈతడు రచించిన “అర్గనమ్" 

ఆను గ్రంథమును మించి, [ప్రయోగ తర్కశాన్హ్రము చేట్ 

శిని పురోగమించ లేదు (ప్రతిష్థావన తర్కశా్తుమును 

గూడ నీతడు సమ్మగ్రముగా రచించి యుండవ లెననుటకు 

ఆధారములు గలవు శానిమానవబాకి దురద్శష్టమువలన 

అ [గ్రంథ మెటుళో నశించినది అళాన్త్రుశాగమును మరల 

'జేళను మహాశయుడు మనకు |ప్రసాదించినాడు వ్యకి, 

సంఘము, (వ్రకుశ్వము అమ వాటియొక్క. పరస్పర 

కాధ్యతలను వొక్కులను గురించి తన సిస్ధాంత ములను, 

* నీతిశ్యా నము" * రాజకీయళాన్త్రము” అను (గ్రంథము 

లందు ఇతడు స్పష్టవరచేను ఈతని “నీతిశాస్త్రము” నందు 

మానవుని మంచి లేక నుఖమును గురించిన శర్నయు, 

“రాజకీయశా నము" నందు దీవిని సాధించు విధానములు 

నుగలవు మధ్యయుగములి౦ దీమవోమహాువి (గ్రంథములు 

తక్క. తక్కినవన్నియును మూలబడినవని చెప్పవచ్చును 

విద్యా విధానము ఈతడు (ప్రాచీన విచ్యావే త్తలయం 

ద(గగణ్యుడు విద్యావిధానమును శికుదళనుండి ౨శ్వ 

విచ్యాలయ దళవరకు చాల వినరముగ విర్ణయించెను 

చేటి మన యశినృద్ధి నూచకముఅయిన శికుపారశాలలు 

గూడ ఇకని యాదర్శమునకు వెనుకబడిన వే యగును 

ప్రాథమిక నిద్య శిశువుయొక్క తలిదండ్రుల విచా 

వామునకు ముందునుండియ ఈతని (ప్రణాశిళ మొద 

లగును ఆరోగ్యమును, విలమునుగల యువతీయువకులే 

వివావామునేకును, కాకిని నర్ధిల శేయుటకును అర్హులు 

తీ 10 సం లును, పురుషునకు 87 సం లును, 

విళానామునకు యు క్షనయన్సు గర్భిణియగు యునశికి 

లఅఘువరి[శ్రమయు, అభ్యూనోరమును తగును ఆశాల 

మున చేనశా దర్శనమును, పూజలును అవసరము 

ఒకొక్క మిధునమునకు సంళానవరిమితిని (వఫశ్వను 

నిర్ణయించనలెను అవారోగ్యవంకులగు శిశువులను అంక 

'మొందింవవలియునను నాటి యొచారను నీతడు నము 

రుచెను చేగాచార్థ్యమునక్షై శిటవులు శీకవాశాకపము 



లకు గురిశావలెనని ఈళని మతము ఛారెంత యేడ్చిన 

నంత యారోగ్యకరను గనం వయన్సు వరటిను 

కథలు ఆటలు, నళ్సవాచాసము, వినోదములకు తగిన 

యవకాళశము అవసరము అవినీతిళర శిల్బములు చేవ 

శములందు తప్ప నింశెక్కడ నుండరాదు తప్పుచేసిన 

బాలురను బహిరంగముగా కితించనలెను రసం నుండి 

7 కం వయస్సుగల వాలతాలికలు చారు ముందు చేర 

బోవు పొళశాలలను సందర్భించుచుండవ లెను 

7సం నుండి 21! నం వరక దీనియంరు రెడు 

అంతగ్గశల చేర్పరచెను యావన పూర్వదళ, యౌవననరః 

దళ ఈ 14 సంవత్సరముల కాలములో చదువుట 

వాయట వ్యాయానుమును, గానమును, దిశ 

శేఖనమును, నాటకకళను జోధించుటవలన ఉ(దేకము 

లకు తగిన శితః నొవంగవలెను చిత్రలేఖనమును జీవనో 

పొధికి మాళమే యు్జేశంపక, అనందోశ్చాదనమునపను 

వ్యాయానునును పకళుబల సంపాదనమునకుగాక దేవా 

సౌర్టననునటను ఆరోగ్యమునకును అవనరము యౌవన 

మునకు పూర్వము 'కేలీక 'వ్యాయానుమును, తరుచాళ 

అవోర నియనుములతోగూడిన కశినమగు కనరత్తులను 

ఆకేశించెను గానము ఆత్మకు తగినళసరత్తు, ఆది విశ్రాం 
తిని సంస్కారయుళముగా  గడపుటకు ఉవకరించును 

గానమువలన సుఖదుఃఖములయెడ నమళానము కలు 

గును కేవ మునకు కొవధ మెట్టిదో, ఆత్మకు గాన 

నుట్టిది చికకేఖనముకంటిద్వారా చేవాముచై మాత్రము 

(వళానము కల్గింవగా, గానము శెవిద్వారా యాత్మనై 

[ప్రనరించును చితలేఖనముకన్న గానము ఉన్నతకళ 

కనుక జాలజాలికలకు (ప్రారంథమునందు చిత్రలేఖనము 

కన్న గానమే లొభచాయకము చారి! నీతిదాయకము 

లగు గీతములచే టోధింపరగును 
ఈతడు విద్యా విషయములను, వ్రయోగాత్మళములు, 

వృజనాత్శకములు, క్లానాళ్ళకములని మూడు ఠరగకు 

లుగా నిథళకించెను మొదటిధానియందు ఛాట్యమను, 

వరు గెత్తుట, దుముకుట, కసరత్తు చేయుట, కుస్తీ పట్టుట 

కవాశ్కు స్వారి చేయుట, గురీజాచుట, ఇశ్లేముఆను, 
చక్రములను వినరుట గలవు 'రెండవచానియందు గానము 

చిత్రలేఖనము గలవు మూడవరియగు క్ఞానాక్షుకము 

అరిస్తాటీల్ 
LJ] 

నందు వ్యాక రణమ్ము తర్క మీమాంసలు, సొరస్వతము, 

గణితము ఖగోళళ్యార్త్ర్యములు గలవు 

41 నంనత్సరముల నయస్సు ఎమ్మట డక శరీర 

పొఖ్యమునకు ఆరోగ్య మవనరమైనట్లు, మానసిక 

పొఖ్యమునకు సచ్యానవికత్వము ఆనశ్యశము ఈ రళ 

యందు యువకులు (గ్రత్యతముగా చట్ట నిర్మాణ, Ghar 

వాక శార్యములందు పాల్గొనుచు శితణము లొండ 

వలయును. శారు నరిహాద్దులవె కొంత శాలను సేవ 

శేయుట అవసరము అటుపిమ్మట ఆభ్యాత్మికాభిరుచిగల 

శారిని మతబోధన కార్యములలోనికి తీసి కొనవచ్చును 

అరిస్టాటిల్ చెన్పిన యీ విద్యా [ప్రణాశికయంతయు 

వ్వతంత్ర పౌరులశై యుద్ధేశించబడినకే ఆవాటి బానిస 

(ప్రజల లొరపగాదు తన గురువర్యుడగు ప్లేటో యఖి 

మరమునకు భిన్నముగా నీతడు (స్త్రీలకు ఉన్నతవిద్య 

యనననరమని 'కెలివెను ఇళని[గ్రంథ మిచ్చట ఆకస్మా 

త్తుగా నిలచిపోయినది కనుక ఉన్నకవిద్యా (ప్రణాళిక 

యందలి వివరములు లేవ్చ 

ఈతని (ప్రభావము జఆవాటి [్రీననందు అరిస్టాటిల్ 

వ్రశావ నుంతగా శానశాదు ఈశని అనుయాయులు 

కొన్ని (గ్రంథ భాగముణవై విమర్శవలన్ను టీకలను 

(వాయటకన్న ఇంశేమియు జేయరైకి |క్రీ పూ 8/లో 

నీతని (గ్రంథములు ఆసియామైనరుకు గొంపో బడినవి అచట 

నీవి రెండు శళాన్థముల కాలను ఉపయోగ రహీతముగ 

మంజెను విమ్మట ఆ (గ్రంథములు అలెగ్జాండియా 

బన్ము రోమునకును చేరీనవి ఆగన్నీ ఛాసాంతరీకరణ 

ముల వలన జాగ్గాదులోను, వారి సొమాజ్య విప్టరంచే 

స్పెయిను నందును ఈతని రచనల ళ్లునము వ్యాప్తి 

జెండెను మధ్య యుగములండు అన్ని పాఠశాలల 

యందును ఈకవి రచనలే (ప్రథాన పాఠ్య (గంథములుగో 

నుండెను 15 వ శశాజ్ఞము సండలి “రివై సాన్లు” అన 

వీడు పూర్వ విద్యా పువదద్ధరణము వరకును అరిస్టాటిలు 

వూర్య విద్యావే _త్రలందరిలో (పౌశాన్యము వహింలేను 

చేతిని నర్వళాస్త్రుములందును అరిస్టాటిల్ చూపిన 

శాస్త్రీయ పీళోధన మార్గము, హేతుచాడ నిధానము 
అనున వే యనువరింపబడుచున్నవని కెవ్పకో కన్భదు 

Mm 
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అరిస్తాటీల్ 

అరిస్టాటిల్ (2 జంతు విషయము) - కనతం్రి 

వై ద్యుడగుటనలననో, లేచా (ప్రతి విషయమును వివ 
అనుగా శెకిసికొన వలయునను అన క్షీగలిగినందు వల 

నన, అరిస్టాటిల్ శన జీవితముయొక్క చరమదళలో 

శాశీరళళామ్రమునందును, ఇంతుళాాస్త్రమునందును 

మిక్కుటమగు అభిరుచిని చూసినచాడా యును 

అరిస్టాటిల్ (ప్రపంచమునకు శెలిపిన జంఠుళా స్రజ్ఞలలో 

గొక్చ్పతాడుగను, |పథముడుగను ఎన్నవిడు చున్నాడు 

గను, నూసిడోనియా, వషియామైనరు అను చేళములతో 

నివసించు "పెక్కు జంతువుల నిర్మాణములు అలవాట్లు 

మున్నగు వివిధవిషయములను శెలిచెడు బృహార్గ)ంథము 

వొకచాలినీ (వా'నెను డీనిచే హిస్టోరియా వనిమూలియం 

(Historla Animalum) అందురు ఆకగా 'ఆంతుచరి త్ర" 

అవి యర్థము ఇందు కొమ్మిదిఖొగములు కలవు 

ఇకడు మాత్మగ్రాహి ఇకనీ వర్ణనలలో అధికాంళ 

ములు స్వయముగా శేఎన పరిశీలన ఫలితములియి నిద 

ముగా నుండును అయినను, ఇతర ఆధార 

ముళ ననునరించి ఇళడు (వానిన కొన్ని విషయములు 

అపథ్యములుగాను, విపరీత మైనవిగాను ఉన్నవి |గ్షీకు 

జేళమునకు సంబంధిం చిన దాచావు 580 జాతుల విషయ 

ములు ఇళని రచనలలో గుర్తింపబడినవి జంతువులను 

వాటి నిర్మాణములను ఇట్టేయు, అలవాట్లను బట్టియు 

విళళించవర్చవని నిర్ణయించేకు కాని వర్గీకరణ వర్ధిని 

ఇశడు పేర్కొనలేదు మిగిలినవారు ఇతని (వ్రాతలనుండి 

వర్గీకరణ పద్ధతులిను వేర్కొనిరి ఇతడు సంపూర్ణమగు 

పరిశీలనాద్నష్టి కలిగినవాడు కోడి గుడ్డునందలి పిండము 

పిల్లగా మారుటయు, మగ శే వెటీగలు సంయోగక్రియ 

లేకయే నృష్ధికెంరుటయు, కొన్ని షార్కు శేవలు కల్లి 
గర్భమునండే చెకుగుటయు మున్నగు విషయములను 
చక్కగా పరిశీశించెను 

ఇతడు [కమానుపారియ్లైన (ప్రకృతిశాన్ర) వే త్త వరి 

శీంచను యొక్క (ప్రాముఖ్యమును నొక్కి వళ్కాణిం 

ఖెను లీవళాత్ర నంతంధనుగు దృళ్యములందలి [కను 

నియమములను గుర్తింబెను 

ఇతడు ఫరికీలించిన విషయములనుండి నిర్ణయ ములను 

చేయుటలో అనునూన (ప్రనాజమును అశ్రయించిను 

తులినాత్మ్శకము లైన చర్యతియందు మానవ దేహమును 

(ప్రమాణముగా (గ్రహించెను శాలీరళాన్త్ర విషయము 

లందు కొంతనరకు ఇతడు పొరపాటు వడియుండైను 

ఆకాలమున రసాయనళా(ప్ర పరిజ్ఞానము లేకసోన్ఫటచే 

ఇట్టే పొరపాటు నహాజమైనరియే జీవకోటి ఆల్బత్వము 

నుండి ఆధికత్వమునకు వరిణామము చెందుచుండునని 

ఆతడు విళ్వగంచెను ఈ పరిణామమునకు చిచ్చ క్తి యొక్ట 

అనుళానినమే శారణనుని అతడు జభ్మిపాయ వడెను 

థానొరెే 

అరిస్టాటిల్ (8 రాజకీయము) = అరిస్టాటిల్ 
'స్థేటోకు శిష్యుడై నను శ్టేటోవను వీనికిని ఎంశేని 

క్యానము కలదు '్లేటోయొక్క వైశిళదృష్టి 

ఆరిస్టాటిలియండును కలదు కాని జ్లేటో యొక్క. కవిశా 

శక్తియు, భావచాతుర్యమును అరిష్ట్రాటిల్ | (గంథములయం 

దగవడవు సో రచనలు సంభానణ రూవమున నుండు 

టచే అతి మనోవారములై. యున్నవి కాని అరిస్టాటిల్ 

(గ్రంథములు ళాత్రరీశ్యా (వ్రాయకడినవి కవిశ్రాళ క్రి 

గాని, అవూర్యమైన వై లిగాని అందు శానశావు అతని 

ఉపన్యానముల నుండి శిష్యులు (గ్రహించిన విషయము 

అను ఆనంకరము వాలే, గ్రంథరూనమునేకు 'రెల్చిర్ని 

పలువురి అభ్మిపాయము 

అరిస్టాటిల్ పద్ధతి శాన్రవద్ధతి భావనాళ క్రీ ప్లేటో 
యందు (వ్రభానమైనది అరిస్టాటిల్ (గ్రంథములయందు 
వాస్తవిక దృష్టి (వభానము ఆదర్భుములు, ఛిశములు 

శ్లేటోకు సత్యమైనచో, వాస్తవ (ప్రసంచముకూడ ఆరి 

ష్టాటిల్న ముఖ్యమైనది చేశేకాలి పరిస్థితులకు సంజంధ ము 

లేని అదర్భములు క_ళ్ష్యములు అశనికి ఫనికిరావు ఆశ 

నిది కొ, లి కనుళ రాజ్యమునుగూర్చి (వాయబూను 

టప మునుపు ఆతడు నొటి శరాళ్యాంగములను, వాలి 

చరితను, చక్కగా పరిశీలించెను అకడు రచించిన 

“పాలిటేప్స” అను (గ్రంథము ఆశాలన్స పరిస్థీళుల వె 

ఆధారనడి వాస్తవిళముగ నున్నది 

మౌనవుని అనేక వాంఛలను తృ ప్రవరచుటటగాను 

చావాసంన్థలు నీర్చోడును శాని ఈ నంస్థ లన్నిటికన్నను 

రాక్యము ఉత్తమమైనది ఇతరసంస్థలు మానవుని (వశ్యేః 

ఇాంఛలి కొరకును, సంకుచిశములియిన కోర్కె8 కొర 



కును ఏర్పడి యుండవచ్చును కాని రాజ్య మను సంస్థ 

మానవుని ఉర్క్భృష్ట ఆశయను.లకొరకు వర్చడీనది 

ఉక్కృష్ట ఆశయములు, వాళ్ళ _క ఇవియే మానవుని 

జంతుజాలమునుండి (వశ్యేకించునవి ఇవి మానవునకు 

స్యాఖావికములు కనుక రాజఖ్యముకూడ మానవునకు 

స్యాకావిక మైనది రాజ్యము లేకున్న మానవృవకు వాస్త 

నముగ నై శిళ జీనన మసంభవము రాజనీతి సకలశా(వ్ర 

ములకును మూలము వై తిక ఆదర్భములు రాజనీకి 

యందలి భాగములు 

మాననృలందు కొందరు బిలనంతులు ఇతరులు దుర 

లులు , కొందరు ధీనుంతులు ఇతరులు జడులు కనుక 

ఇలనంతులును, ధీమంతులును యజమానులుగ నుండు 

టయు, దుర్భలులు, జడులు సేవకులుగ నుండుటయు 

నవాజమును, న్యాయమును అల్బిశార్యములను చ్ 

టలు నెర వేర్చకున్న యజమానులకు ఉక్కృష్టజీననము 

శాన శాజ్యమునకు (్రేయము శాని చేహరవు రాజ్య 

వ్యవవోరములందు పాలను పౌరులు అల్బవ్యవవోరములి 

యందు నిమగ్నులగుట రాజ్యమునకు నష్టము 

పొలిటిక్సు అను [గ్రంథమునందు అరిస్టాటిల్ శ్లేటో 
యొక్క ముఖ్యాభ్మిపాయములను కీవ్రముగ విమర్శించి 
యున్నాడు శ్యాక్యెక్యము రివల్లిక్లోని ముభ్యాంళము 

సామూహిక జీనన మిందులకు ముఖ్యమార్గము రాశ్ష్యై 

క్యము ముఖ్యమైనదే శాన వ్యక్తి ప్రశ్యేకతయును 

ముఖ్యముకచా యని అరిస్టాటిల్ చవాదించెను వ్యక్తులను 

సంపూర్ణముగ రూవృమానీ ఇక్యమును పొధించునట్టి 

శాజ్యమునకు విలువ యుండునా? జఆంకియ ఇరు 

న్లేలో నూచించినట్టి సామూహిక జీవన పద్ధతి సాధ్యము 

శానిడి నంపారము, జీ స్వామ్యము అను వాటి 

యందు మానవులకు ఆస LA నశంచుననుటకూడ అనంభ 

వము 

ఫౌరుల సమాజము రాజ్యమనియు, రాజ్యమును నిర్వ 

హించు పొరనర్గము. [వ్రభుత్వమనియు అరిష్టాటిల్ నిర్వ 

చించి శాజ్యమునకును, (వభుత్వమునకును గ వ్యశ్యాన 

మును నృష్టవరచెను రాజ్యథారమును నహించుటయు, 

(వ్రళుశ్వమునకు లోబడి (దవ ర్లింఛుటయు పౌరుని ముఖ్య 

అతణను లని అతని అఫ్నిప్రాయము (వకుత్వమునకు 

అరిస్టాటిల్ 
వంజంధించిన న్మస్యల నకడు అ$ సూత్మముగ విమ 

రించి ఆదర్శ రాజ్య రచనయందు ముఖ, గమ 

వింపవలసిన విషయములను విపుళముగ పేర్కొ'వెను 

కన్వయింపని ఆదర్భములు నిరర్థకములు 

ఆంితియేశాకో అరిస్టాటిల్ రాజ్యమురి చరితను ఆకృతిని 

చక్కగ పరిశీలించెను కనుక ఛాఖ్యములను వగ్గములుగ 

విళకేంచుట ళరుకు*లమైన మార్గములను, (ప్రమాణము 

లను కూడ అతడు సూచించి యున్నాడు 

ఇక రాజ్యములయందు సంభవించుచుండు మార్పులు 

(శాంతులు మరియొక ముఖ్యమైన నమన్య తవమన్యను 

కూడ అరిస్టాటిల్ సంవూర్షముగ పరిశోధించి వీలిని నివా 

రించు మార్గమును వర్ణించి యున్నాడు ప్రజలయందు 

నమక్వ్య వాంఛయే వీటికి కారణము అర్థిక విళజన 

మందును, అధికార విథజనీనుందును, వ్యాయరృష్టియే 

శాజ్యముల అంత।కలవాొముల నివారణకు పరమౌనధను 

చానావీధముళయిన శాజ్యముల అవణముళ€ను నమన్వ 

యించునట్టి రాజ్యమే న్యురముగ నుండగళదని అరి 

స్టాటిల్ మకము 
జీ ఎన్ యన్ 

అరిస్టాటిర్ (4 సాహిత్య కాస్ర్రము) తక్కిన 
లం డెంక |ప్రామాణికముగా తన రచనలను 

పాగించెనో సాహిత్య శ్యాక్ర్రమునండును అంత [ప్రామాణి 

శముగా అరిస్టాటిల్ తన రచనను సాగించెను ఈ 

ఇాత్ర్రమునందు నేటికి మనకు నిలిశినవి ఆతని రళనలలో 

శెండు మాశ్రయే (1) పొయెటిక్స్ (00009), (2) 
రిటారిక్ (Rhః10n6) మొదటి రచన (ప్రధానముగా 

దుఃఖాంత నాటకములకు ఆతణ (గ్రంథము , ని అను 

షంగికముగా మవోశాన్య, నుఖాంశ వాట శారులకుగూడ 

అతణములు శెప్పబడినవి రెండన రచన “ఉపన్యాస 

విధానమునకు, భాషా వై చిత్యములకు లతణ[గ్రంథము 

ఆరిష్టాటిల్ వ పూర్వము సాహిళ్య చర్చను హో క్రటీన్ 
స్లేటో మొదలగువారు లేవీనారు కాని ఒక (థ్రమనద్ధతిలో 

దణాళిశానిబర్ధముచేసి శాస్త్రీయ ముగా చర్చించిన ప్రథమ 

గాళవము అరిస్టాటిల్ కే దక్కును కొన్ని సందర్భములం 

రీకడు తన గురువై న న్లేటో అఖిప్రాయములికు అతనిని 
చిర్కొనకయే మార్పులను గూడ కూచించియున్నాడు 
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అరిస్టాటిల్ 

(1) హొమెటీక్స్ ఇది నంపూర్ణ్మ గ్రంథము శాదనియు 

తన ఉపచ్యానముల కొర శాశడు నీద్ధమురేపికొన్న చిత్తు 

(ప్రణాళిక మాత్రమే యనియు కొందరి అభ్మిపాయము 

వీది యొట్లున్నను దీవి విలువ మ్మాతము వాల్యాతీఠ మైనది 

అర్వాచీన పాహిత్య చర్భళంకయు నదియే పుబాది యని 

శెన్ననలెను అరిస్టాటిల్కు తెలిసిన సాహిత్యము ..- 

వోనుక్ మొదలిపనారి శావ్యములు, గ్రీకుల ప్రాచీన 

రుఃభాంత నాటకములు మా రమే ఉత్తమమైన నచవ 

చొళ్టయనును కావి, శ్నీఖ్పయరు వంటి మవోనాటళ 

రచయితల నాటకములను కాని ఆత జెరుగడు అయినను 

ఉన్నచానివే ఆధారముగా ేసికొని ఇంచు మించుగా 

పొర్య కాలిక అనదగిన ఉత్తమలచడ (గ్రంథము నాతడు 

రోబింపగలిగినాడు కరి క పూ శికి0 [ప్రాంతముల 

రచింనబిడినది ఇం చైదు భాగములున్నవి ఒక్కొక్కి 

భాగమునందు మరల విభాగములు కలవు కళాన్వరూ 

వము మానవుని యనుకోరణాథిలాన, నుఖ దుఃఖాంత 

వాటకముల యుత్ప క్షి, దుఃఖాంతచాటళ నిర్వచనము, 

అందలి షడ్భాగములు, వానిని గూర్చిన వివులమగుచర్న, 

ఇతిన్ఫత్త విచారము, రుఃభాంత నొటకముల (ప్రయోజ 

వము, శైలి, ఇక్యతోయము, విపాధాంతభాటక నాయ 

పడు, మహోళావ్య లతణము, నాటక రచనలో నంఛావ్య 

ములిగు దోషములు, వానిని శొలగించుకొను మార్గములు 

మొరలగునవి చర్చింథలిడినవి ఇట్లొక [శ్రనపద్ధశిలో 
శార్భికముగా సాహిత్యళా(న్త్రుమును రచించిన | ప్రథముడు 

అరిస్టాటిల్ అరిస్టాటిల్ విద్ధాంతములు బేటీకిని శిరో ఛార్య 

ముళే యనుటలో నేతిళయో క్లి లేదు 

దుఖఖాంశనాటక (వ్రయోజనమును గూర్చి నిర్వశించ 

కయే ఆక డువయోగించిన “కథార్సిస్” అను వరమును 

రిక్యతయ ఫీబ్ధాంతమును "పెక్కు. బారోసవాదములకు, 

'వ్యాభ్యానములకు గురియైవవి 'బువెర్” అను నతడు 

'పూయెటిక్స్' కు ఆంగ్లానువా దముళోబాటు వివులము, 

(ప్రామాజీళము, ఉ_క్తమము నగు వ్యాఖ్యానమును గూడ 

రచించి ప్రకటించియున్నాడు 

(క) రిటారిక్ : ఇందు మూడుథాగము లున్నవి 
ఒకోక కాగమునండు మరల చెప్క. విభాగము 

లన్నవి చక్కగా నువళ్యాన మిచ్చుటయే నా డొళ 

కళగా పాటింవబడినది చాడు రాజకీయ, సాంఘిక 

వ్యవనోరములందు. పాల్గొనెడి (ప్రతి గ్రీకు పౌరునకును 

ఉవవ్యాన పాటవము ముఖ్యావనరమై యుండెను 

ఉవచ్యాన (వ్రయోజవమేమి 1 శ్రోతలను వళముచేసి 

కొనుటయే కడా? చానిని సాఢించుటప ఉపన్యానకుని 

3.0, వాదపొలభ్యము, [కమపూర్వకమైన వినయ 

|ప్రకటనము ముఖ్యమైనవి వీనిని గూర్చిన వివులమగు 

చర్చయే యిందఠి విషయము 

బోర్రీ ఆ 

అరిస్టాటిల్ (6 త త్ర విషయము) -ఆరిస్టాటిల్ 
యుగ యుగముల యందలి మహో త్తమ (పతిభాళాలు 

రలో నొకడు మనన్చంబంధమైన పొండిత్యములో ఆళనికి 

నమౌనులగుచారు మిక్కిలి కొలదిమందినూ|త'మే కలరు, 

ఫలవంతమైన ఆతని ఆసోధారణ క్రియాళలావమునుండి 

ఉద్భూతమైన రచనము చాల విస్తారమైనదిగా నుండెను 

శాని అతని రచనలు చాల కొలదిమా[తమే చేడు సదిల 

పరువఇడి యున్నవి శాస్త్రీయకా లతణముచే ఆవి 

(ప్రశ్యేకముగా మిక్కిలి (ప్రాథాన్యముగలటై యున్నవి 
ఆతడు చేసిన సంవాదములిలో కొన్నిమాతమే ఖండ 

ఖండములుగా నేటికి నిలిచియున్నవి అరిష్టాటిల్ రచనలు 

శ్లేటోరచనల యొక్క నొజూకుతనముకో గూడిన అంద 

మును, ఒక నుత్మొప్రవ కృ కుండెడి రసానుభూతిని కలిగి 

యుండవు అయినను నిజముగా ఒక శాస్ర్రీయశా 

(వకర్షను ఒక విషయమును పావయనముగా పరిశీలించెడి 

అత్యుత్తమమైన మనస్సును అరిస్టాటిల్ రచనలు ద్యోత 

కము చేయుచున్నవి అరిస్టాటిల్ యొక్క తర్కము 

(10) మానవ భావన యొక్క వరాశాష్థ్ర యనీయు, 

కొలది మార్పులు చేయుటకు గూడ అనకాళ మీయనంళ 

పరిపూర్ణతను తనలో ఇముడ్చుకొన్నదనియు అనేళ 

శళాబ్దములు కావింపవిడియుం డెను అరిస్టాటిల్ తర్కము 

'నెడరి శాంట్ (£401) గూడ |ప్రళంసాభావమును కలిగి 
యుండెను ఈ (ప్రళంపొదృష్టి ఆతిశయాకక్తితో గూడి 

యున్నదలి ఎవరువెస్పినను అరిస్టాటిల్ రచనయొక్క 

నిర్వివాదమైన (పాముఖ్యమును మాత్రము ఇది సూచించు 

చున్నడి శా క్ర్రీయజ్ఞానమునకు తర్కమును ఒకో సాధ 

శాంగముగ అరిస్టాటిల్ ఛావించియుంచెను ఆ నద్లకీ 



(కమప్రణాశళాజద్ధమైన (ప్రొధాన్యమును కలిగియున్నది 

శ్ఞేటోవలెనే అరిస్టాటిల్ కూడ సామాన్య ధర్మమే (6 
ఇం) వాస్తవమైన నళ్యమనియు, డాని జ్ఞానము 
*ఛానరూన దర్శనము" (0010890 లో మాశమే 

లభింపగలదనియు, భావించుచుచ్నాడు కాని యాతడు 

వర్వసామాన్య ధర్మము (the umwvensal) మ, వ్రశ్యేక 

ధర్మము {the particular) మ ఎట్టి సంబంభయునులే క 

యున్నవని స్లేటోవలె భావింపక, అతనితో ఖేదాల్లి పాయ 

మును కలిగియున్నాడు సామాన్యధర్మమునుండి అనళ్య 

ముగా 'ప్రక్యేకథర్శము ను [గ్రహింపగలుగుట ఎట్లో, 

చూవృటయే శర్కముయొక్క సనియై యున్నది 

|ప్రశిపాడనా క్రయ చేకువాదము (్రilంgఃm) అం 

స్టాటిల్ యొక్క తర్కనీర్ణాంతమునకు “కేం ద్రస్థాన మై 

యున్నడి ఒక నుధ్యవరముచ్వారా నురి రెండింటినుండీ 

ఓక చ్యాయమును వరి గహించుటయే అంత్యమున 

పాధింవలడు ఫలిశము (600011801) గానున్నడి కావున 

సామాన్య ధర్మము [క్రింద (ప్రళ్యక ధర్మమును (ప్రతి 
పించుట (33010003) అను వంశావ్యతమీద అరిస్ట్రా 

టిల్ యుక్క తర్కము తన దృష్టిని 'కేందీకరించు 
చున్నడ “విరుద్ధకాధర్మమో (06 12% 0౯00562816 

(00 అమన దొక్కటిమా(త్రమే ఇతడు |ప్రక్రిఫాదించిన 

సాధారణ నూ(తము (General Prinuple) ఒకే "భావ 

రూప దర్శనమునకు "జెందిన సంబంధము (Conceptual 

Relation) యొక్క అ స్తీక్వ, నా సశ్వములు మఠియొళ౪ 

సంబంధమునప అనళాళ మీయ ననియు, ఒక వస్తువు 

“ఉండగలడు, లేకుండగలదు' అలిరెప్పుట పాధ్యముశార 

వియు ఈ సూశ్రము శెప్పుచున్నడి 

విభిన్నమైన వ్య (వ్రవంచము మరియొకటి దృశ్య 

మౌనమగు |ప్రనంచమునకు కారణమని ఆరిష్టాటిల్ భావింన 

శేగు *వరిణాని (3010101) పిద్ధాంతమును (ప్రవేశ 

"పెట్టి “సారముోనకును, “కనబడుచానికి"ని (0880000 

and 8200620200) గల సంబంధము చాతడు శెలియ 

శెప్పుచున్నాడు వచార్జములలో (148100) “పారము” 

(Besence) శన “సంభవ” (Possibility Potentla')gt 

గూడివదై మనకు దగ్గరగా నున్నది రూవముయొక్క. 

(ప్రొ.క్తిచేశ, అది 'నిజమైనడి' (తంట) అగుచున్నది “నర్వ 

అరిస్టాటిల్ 

పామాన్యమైనది (the universal) (ప్రక్యేక మైన (the 

particular) చానిచేత మాకే నిజమైనది అగుచున్నది 

“వ్రశ్యేళమైనది' 'నర్వసామాన్యమైనడాని' యొక్క 

సత్య వంసిద్ధి యగుచున్నది 'రృశ్యమూనము (Appear- 

20%) లో “సారము (282006) యొక్క అక్టీయ 

సత్య సంసీద్ధివే అరిస్టాటిల్ “వా్తవికత (Batsiechy) 

అని పిలుచుచున్నాడు స్టో అభ్మిపాయమువకు విరుద్ధ 

ముగా అరిస్టాటిల్ “వ త్యేక వస్తువు" మాత్రమే సంపూర్ణ 

పత్యముగలది యని నాదించుచున్నాడు 'నన్తు వే! (500 

811005) మొట్ట మొదటిడియు, వరమ (ప్రధాన మైవదియు 

నని అశని అఖ్మిపాయను. వన్తువు దృళ్యమానమయ్యెడి 

భిన్నరితులనుబట్టియు అందుండి సంభవమగు 'అభిధానము" 

అను బట్టియు (predications) “జా తి ఖేరము ' (categories) 

శేర్చడుచున్న ని 

అరిస్టాటిల్ యొక్క పరిణామ త _త్త్వశాశ్ర్రము 

(Metaphysics of Evotutton) ననుసరించి, రూవము 

(Form) నకును, వడార్థము (Maiter) నకును పరన్పర 

వంఐంధము కలరు తక్కువ స్థాయిలోని జీవికి (bung) 

తది రూవమగుచున్నదో, ఆది అంతకంకెను వె స్థాయిలోని 

జీవిక “వచార్థము' అగుచున్నది (FOrM' and ‘Mutter’) 

వస్తువులు వాని జాతులు ఇట్లు ఒక “కొలబద్ధ* (Boale) గా 

నర్చడుచున్నవి ఇటునటు రెండువై వులను గూడ వానికి 

పరిమితులు గలవు రూవముగా ఏర్పడని వచార్థము, 

శేచా వ్యచ్చ సంభవత్వము {Pure 9౦101110) , మరియు 

న్వచ్ళరూవము కేచా స్యచ్ళ[క్రియ (Pure form or pure 

201) ఇవి రెండును జీవియొక్క [క్రమములోని రెండు 

చివరల యందును గల వొద్దులుగా మన్నవ స్వచ్ళరూప 

మునకు పదార్థ మేమియును అవసరములేదు అక్యు త్రమ 

మైన వత్యము (Highest realty) తో నది సమానము 
న్వచ్ళ సంభథవత్వముగా నున్న పదార్థము చలన మాత 

మును (2౧0001 of movment) గాని, తనంకట కాను 

వత్యనిద్ధిని గాని కలిగియుండరు. స్వచ్ళ వచార్థము (718 

pure [2tter) న్వయముగా చలినములేనిదిగా నుండును 

'శేటో త త్త్వశాన్రమునందలి భగవంతుని భావననలె అది 

ఇాళ్వత మై మార్పులేనిదియ, చలనము లేనిరియగా 
నున్నది ఆది వచార్ల రహిశమును, వరిపూర్ణమును ఆగు 
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శీవముగా నున్నడి అది భగవంతుడు అది స్వేచ్చ క్రియ , 

శావనకు కానన అది ఆక పరిజ్ఞానము (Self-conscious- 

145) అది స్వయం నమగ్రమై, క్వచ్చమైన ఆనంద మై 

యున్నది అది (ప్రపంచమునందు తన స్వకీయమైన [కియా 

శక్తి వలన పనిడేయుటళేదు , భగవంతుని కొరకు పదా 

క్థము యొక్క ఆ వేదనయే (ప్రపంచమును కదలువట్టుగా 

చేయునద్రై యున్నది భ్రగనంతునికినీ పచార్థమునకుము 

మధ్యమ, న్వచ్ళరూపమునకును న్వచ్చ వచార్థమునకును 
మధ్యను వస్తువులతో నిండిన |ప్రేపంశముంతయును గలదు 

డీనికే (ప్రక్ళతియని అరిష్టాటిల్ నామకరణము చేసెను 

ఈ అంశర్భాగమున నున్న వస్తు ప్రనంచము చలినముల 

ననుళనించును మరియు అకని శ శ్ర విశాసములో 

చలనమును (పేశేపించును. అరిస్టాటిల్ (ప్రాలీనమైన 

మవెైళాగరవ్ భానవావిధానమునుండి కొన్ని విచిత్రము 

లైన అభిప్రాయములు న్వీకరించియున్నాడు (పపం 

చము యొక్క ఆకృతి వర్తులను గాగ, వ ర్తులాశారచల 

నమే మిక్కిలి పరిపూర్ణమైనది (గ్రహములు మానవాతీక 

మైన శెలివిని కళిగియన్నవవియ్యు అని దైవత్వమును 
పోలినననియ్యు చానీ [ప్రభావములే [క్రిందనున్న భూమి 
వడుచుండు నవియు నీకడు చెప్పెను 

శావి గుణనంబింధ మైన 'ఖేర ములన్నింటిని ((1211t8- 

tve differences) పరిమాణ వంజంధమైన భేదములనుగా 

(Qnanttatv) మార్చుటకు చేనిన డెమా క్రిటక్ యొక్క 

ననాశన (ప్రయత్నమును (clasncal atterapt) అరిస్టాటిల్ 

(ప్రతిఘటించుట ఎక్కువ ముఖ్యమైనది గుణవిశేషణము 

మాళఠనమైనడి, వరిమాణముగా మార్చుటకు శక్యము 

శానిది 

అరిస్టాటిల్ శన మానసిళ శా న్రమునందు, మానసిక 

శిననము వివిధములైన ఆంతరువుల (లా) చే నిర్మింప 

విడినదని చెప్పుచున్నాడు, [కింద అంతరువు లేచా పొర 

అంఠళం'కు వైనున్నదానికి వడార్థముగా నేర్పడుచున్న ది 

శృత సంబంధమును వకు సంబంధమును అగు ఆత్మను 
(Vegotive and ammal soul ఆధారముగా. చేసికొని 

'హేకువాడము కేఠ "కౌన్: (262200 01008) మాన 

శనిలో వృద్ధిపొందుచున్నడి 'హేకువారము తిరిగి క్రియా 
నంతము, |కియానిరహితను (10090 and ౧8 

23p౭C18) అను భేదములచేత ద్వివిధముగానున్నది క్రియా 

విరవాతమైన బుద్ధి వ్యక్కిగతమును న్య క్తినంబంధమైన 

అమభవముచే వర్పడునదియునై యున్నడి [కియానంత 

మగు బుద్ధి వ్య ప్తలందరకును పాధారణమై మున్నది, 

అందుచే నది అనురమైనది |క్రియావిధహిశమైన బుద్ధి 

వ్యక్తి గఠజీవితముతో దృళ్యమానమై, చానిలోచే అదృశ్య 

మగుచున్నది మానవకీవితము యొక్క అత్యము సుఖ 

స్థితిగా నుండుట (wllbunఖై అందుచేత అరిస్టాటిల్ 

“ఆనందవాది' (1660680 అను వదముచే సాధారణ 

= ముగా నూచింపవిడువర్గమునకు చెందినవాడని చెప్పుటకు 

వీలులేదు నుఖస్థితిగానుండుట అనగా |వ్రకృతితో సమ్మే 

శనముపొందు |క్రియాళలానము అని అతడు భావించు 

చున్నాడు జ్ఞానము సౌశీల్యమునకు (Y1[118) కేవలము 

మార్గదర్శకమగుటకు చాలియున్నదలి సో(కటీన్ తలచి 

నంతగా అరిస్టాటిల్ శలచియుండలేదు వాంఛలు, కావా 

శిరేశములు (228810188) వీని ముట్టడి వెదిరించుటకు 
మన వివేళముతో గూడిన అంతర్జర్శ్భనము నిజముగా శ కి 

మంత ముగానుండవ లెను అత్మనిగ్రనాము (10 3000) 

ఇట్టీ ళక్తి నొనంగగలదు చానిని సంపొదించుటకు అల 

'వాటుల వలనను, సాధనల వలనను మానవుడు తనకుళాను 

విద్యాళితికుడు శావలనియుబ్నాడు సొశీళ్యము (1/1:190) 

శెండు పరమావధులకు ఒకపాధన మైయున్నది ధైర్యము, 

కొందరపాటునకును పిరికితనమునకును ఒక మధ్యస్థ న 

ములోనున్నది కనుక, అరిస్టాటిల్ యొక్క నీతిశాన్రము 

(3414) సమభానమునకును, వ్ర శాంతన్థితికిని 
(Balance and equillibrm) చెందిన నీకిళాన్తుమై 

యున్నడి అరిస్టాటిల్ యొక్క "నిచ్మాచ్లన్” 

(నీతిశాస్త్రము) శీఅవంకమైన జీవనమును గూర్చిన 

చక్క నియుడావారణములతో నిండియున్నది, ఆంకియే 

శాక మైక్రి యొక్క్ విలున కది యిశ్ఫెడి |పాముఖ్య 

మును ఇట్టే అడి (గీకు నం|పీచాయమునక్రొక నిదర్శనమై 

యున్నది మానవుడు నుశీలవంతమును, ఖీకిమంతమును 

అగు శీవవమును [ప్రభుత్వపాలవములో మ్మాతమే నంపూ 
క్లముగా నడుసగలడని అరిష్టాటిల్ శ్లేలో వలెనే పూర్తిగా 

నమ్మియున్నాడు నీకిశ్యాన్రము రాజకీయములలో ఒక 

భాగమని నిర్ధారణ చేయబడిన వైతిళమైన మార్గములో 



వ్యక్షిని వెరుగినిచ్చుటయే (ప్రభుత్వము యొక్క (ప్రధాన 

కర్త వ్యమైయున్న ది సంఘము యొక్క సుఖ్యకి లడ్య 

ముగా నున్నేంకవరకి ప్రతి రాజ్యాంగ (వణాశికయు 

సరియైనటే , [ప్రభుత్వము పరమో త్రమమైన ఈ అత్యము 

నుండి విడివడినచో సరియైనది కాజాలదు వ్యక్తి సరిపా 

లన గాజనరిపాలననలె మంచిది శావచ్చును, నిరంకుళ 

పాలినవలె చెడ్డడి కావచ్చును, కొందిమందిచే చేయబడు 

పరిపాలన (ప్రథువర్గ పరిపౌలన {(Anstocracy) వంటి, 

మంచిదగును కొలదిమంది “పెద్దల కూటమి (Oligarchy) 

వంటిదై శెడ్డడియగును, అందరిచే చేయబడు పరిపాలన 

(వజొప్రభుత్వము వంటిదై మంచిదిగా నుండును, జన 

నమూోవాము యొక్క అళాజకమునంటిద్రై ఇెడ్డదిగా 

నుండును న్లేటో వలెనే అరిస్టాటిల్ కూడ మానవుని, 
ఆదిను (ప్రొళ్ళతిక స్థితినుండి వై తికమును, వైజ్ఞానికమును 

అగు సంస్కృతికి తీంకెనిరాగల విద్యను ఇచ్చుట వకు 

శ్వపు కాధ్యతయే యని నిశ్లేశంచుచున్నాడు కానిపత్వ 

మును సమర్థించినందులకు అరిస్టాటిల్ అతి తీవ్రముగా 

విమర్శింపబడియున్నాడు శాని ఇందులకు కారణము 

ఆరని కాలమునందలి చారిత్రక పరిస్థితులే యని సమర్థింప 

వచ్చును 

డవ 

అరేవియా (చరిత్ర - ఆలేవిరూ చరత 
యనగా ఆరమ్బిల చరిత్ర అ రేవియాదేళవు (్వేజలు ఆర 

బ్ఫులు అనలిడుదురు శాలి ' ఆరబ్బులు” అను పదమును 

విళశాలదృష్టితో నువలతించినయెడల ఇందు అరేబియా 

చేళ వాసులు మాత మేశాక, ఇతరదేళ ములలో నివాన 

ముగనున్న మరికొందరు (ప్రజలుకు"డ చేరుదురు జయా 

శాలములందు అశేలియా బేళవానులు పరశాష్ట్రముఅను 

జయించి, అచ్చట పరిపాలకులుగ శాశ్వత నివానము 

శేర్చరచుకొనిరి నురికొందరు అరబ్బులు, వ్యాపారము 

కొరకును ఇతర కారణములవలనను ఇతర శాశ్యము 

లకు నలనపోయి, అచ్చటచే శాళ్వతముగ నిలచిపోయిరి 

వీరు కాలక్రమమున స్థావికులగు (ప్రజలకో కలసిపోయి 

నందున, ఒళ సమ్బ(వ్రజ యేర్చడినది ఆ మిశ్రకాతులు 

కూడ వేడు అరబ్బు |ప్రజలుగ పరిగణింపబడుచున్నారు 

ఈ నూళన అరబ్బులు అకార అశత్షణములందు అరేలియా 

అరేవీయా (ధరిత్ర) 

నివానులకం'ళు భిన్నులుగి నున్నను చారి) అరక్బీభావ, 

ఆరల్నీ పభ్యత ఇస్లాంయతము అను మూడు న్విర మా|శ్ర 

ములు వకళ్ణుల గావించి బంధించుచున్నవి శ్రేవలము 

అశేలీయా దేశవాసులు 60 లవలకు “వైండియున్నారు 

వీరుకాక ఇరాకు, బరియా లెబనాన్ పాలస్తీనా 

ట్రాన్స్ జోర్డాన్ తఈజిస్థు ఉత్తర మాడాక్ (ప్రాంతము 

లలో అరల్బీఖావ మాట్లాడుచారు గ్లో కోట్ల (ప్రజలుకలరు 

లిలియా ట్యునీసియా అల్టీరియా మొరాకో (ప్రొంరము 

లందుకూడ అ'నేవలు ఆరబ్బులు నివసించుచున్నారు 

కాని వ్రస్తకము మన మీ విశాలమగు అరబ్బుజాలి చరి 

[తను కాక, పరిమితమగు అశేవియా నివానుల కథను 

సంగ్రహముగ ఇభుకొనగంము 

అరేకీయా నివానుల చరిత్రను మూడు భాగము 

లుగ విళజింసనగును అకి (ప్రాచీనశాళమునుండి | శ 

628 వరకు మొదటియుగము క్రీ ౪ 622 నుండి 1750 

వరకు మధ్యమ యుగము 17560 తరువాతయుగము 

అధునిక యుగము 

అదికాలమున అశేలియాయొక్క రకిణ భాగమున 
వాగరకులగు (ప్రజలు నినసించుచుండిరి వారికి (వశ్యేళ 

మగు రాజ్యమును, మతమును, భానయ్య, మును 

ఉంజెడివీ వీరు న్వచృనుగు అరల్బీజాలినారనియు, ఉత్తర 

అశేలియాయందు నినసించుచు, నంఛారశీలురుగానున్న 

బదాయూక్ అరబ్బులు మిశ్రమజాతి శారనియు, ఆదేళ 

ములో వాడుక గలదు భాలశాలము వరకును కౌ త్త 

శాహులగు అర్ధమ్బిలు, ఛాశణాత్యుం యాధిక్యమును, 

చారి విళ్లానమును అంగీకరించి మెలగుచుం జెడినోరు 

శాని |క్రీనుళళము (పారంథమైన వెనుక, అేవియాకు 
ఉత్తరముననున్న, ఎరియా, మెసషొటోమియా శాజ్య 

ముల వారి (ప్రశానము, ఉత్తర్ అరబ్బు [ప్రజలపై [ప్రన 

రింపపాగెను ఉత్తర అరేనియాలో గొ క్త రాజ్యములు 

బయలుడేరెను ఇవి అఖ్మడ్ , ఘపానీడ్ అను "జేద్లగలవి 

ఇవి శ్రైన్త వులచే పొలింపవిడెను (మోకము అయిదు 

ఆరు శశాల్దులు అరబ్బుల చర్మిశ్రయండొక న్వర్ణయుగము 

ఆశాలమునాటి అరబ్బులు వీరులున్కు బేళఖభక్తులును, 

ఉదారుబనై యుండిరి అకిథీ వూజనము వారి ముఖ్య 

పర్గుణములలో వొకటి ఆ శాలమున సోకింకాయివంటి 



అరేవియా (రి[క్ర) 

మహాపురుషులు అరబ్బలలో ఆన్మించిరి కాని ఈ యుగ 

మున ఆరబ్బులిలో ఆవేశ రురూభారనులుకూడ ఇ్యాపిం 

ఇమ సుశాపానము, ద్యూతము పసిభాశికలను సజీవ 

ముగ పాకి చేయట, స్త్రీలకు సమాజములో అర్ల 

శేకుండుట మున్నగు గొన్న లోపములు వీరియందుం డెను 

ఈ శాలనున యొమెక్, జీమన్, హెజాక్, వెళ్ళీ (ప్రాంత 

ములలో కొన్ని చిన్న చిన్న న్యతం(త్రళాఖ్యములు నెలకొని 

యుండెను అందు కొన్ని శేనల నగర రాజ్యములు 

వానిలో హెాజ్నందలి మళ్కావట్టణము ముఖ్యమైనది 
ఇది వవిశ్రమగు యాశాస్థలముగను, వ్యాపార శేం[ధ 

ముగనుటాడ భ్యారీవహించెను ఇట్టి మక్కా నగరమున 

ప్రవక్తయగు మపొమ్మదు ఇల్మించెము 
(వవక్తయగు మహమ్మదు నూతననుగు నొక మత 

మును స్థాఎంచుటయేళాళ , అలేలియాయం దొళ బళమగు 

(వ్రభుశ్వమును 'నెలగొల్చి, అరబ్బు [ప్రజలను సంఘటిత 

పరచుట్నకై యత్నించేను ఆయన మరణించుసరికి పశ్చిమ 

అరేలియా అంతయును, మక్కా మదీనా పట్టణములును 

ఆయన వళనుయ్యెను మవాన్ముదు శరుతాత రాజ్యము 

నకు నచ్చిన మొదటి ఖలీఫాయగు అఖూజకర్ అశేకయా 
శాజ్యమునంతమ జయించి (వ్రభుశ్వమును బలవరశెను 

క్రమక్రమముగా అరబ్బులు వశ్చిముమునకు వ్యావంచి, 

అవకా, ఐకోపొఖండములలో తను సొమౌజ్యమును 

విస్తృత పరచిరి అనేక శారణములనలన ఆరబ్బి 

శాక్యములో అంతఃకలవారు. లున్పకిళ్లెను (కళ 660 న 

సంవత్సరమున, ణెమాన్క-న్ నగరము అరబ్బు రాజ్యము 

నకు ముఖ్యస్థాన మయ్యెను ఇచ్చటినుండి సరిపాలనము 

శాలించిన ఒమయ్యదు ఖలీఫాలు ఆ కేలియా సామ్రాజ్య 

వర్వస్వమునకును చృలిళలుగ నుండిరి వారి యనంతర 

నుధిశారమువూనిన అబ్బానీ ఖలీఫాలు తను “కేందమును 

బాదు నగరమునకు నూర్చిరి అందువలన [క్రమముగా 

అశేవియా (ప్రజఆకును, ఖలీఫాల రాజ్యమునకును సంబంధ 
ములు తెగిపోయెను అశేనియాోయందు శేంద్ర(వ్రకుశ్యము 

అంకఃకలళాములు చెలరేగి చేళమున చిన్న 

శాళ్యములు జెలకొనెను దు (గ్రవక్త వారను 

అగు వలీవు వంశీయులు, ఈ అంధకార యుగములో 

కొంత (పొముఖ్యమును నంపొదించిరి కాని వారుహాడ 

కజిష్ట శాజులకుమ, మైన శాన్స్టాంటినోసిల్లునుండి 
గొప్ప సామ్రాజ్యమును పాథించిన తురుష్క చ(కవర్తు 

లపను వళ్ళులైరి ఇడి మధ్యయుగవు చరిత్ర 

అశేలియా జేళము యొక్క అధునిక చర్మితలో నవోనీ 

ఉద్యమము "పేర్కొనదగినది ఈ ఉద్యమయును (ప్రారం 

థించిన యాకడు మవొన్ముద్ ఇబ్న్ ఆబ్బుల్ వనోజ్ 

వ్రవ్ష మవామ్మదుచే బోధింపబడిన ఇస్లాము మళము 

నందు శాలి[క్రమమున ప్రవేశించిన లోవములను సంన్క 

రీంచి, సఠ్యమగు ఇస్లాము మతమును నురల నెలకోల్చ 

*వలెవనియు ఆభాడు అలేలియాలో వ్యాపించియున్న 

అంతఃక అలొములను తుద్రముట్టించి, లల మైన యొక ఆరల్బు 

శాజ్య మును స్థాషింపవలయుననియు, ఈ పంన్క ర్త 

అశయములు నన'కీ ఉద్యమము 18 వ శళాల్షియందు 

(ప్రారంభమై [కమముగ బలవడెను మొడటినుండియు 

పొడీ వంశమునారు వవానీ ఉద్యమమును బలపరచి, 

అరబ్బు కొలీయ రాష్ట్ర స్థావనకై యత్నింపపాగిరి 

ఈ (ప్రయత్నములో తురుష్కులు వీరిని వ్రకిళు 

టిందిరి ఈ కళా శాలముచాటికి అలేలియా, తురుష్క 

సొమాజ్యములో వొక భాగముగ నుండుట గను 

నింపదగినది అయినను వెమదీయళ వవోలీలు గియాథ్ 

అనుళోట తమ ముఖ్యష్థానమును నెలకొల్పి, నూళన రాజ్య 

శ్థావనమునశై (ప్రయత్నములు సొగించిరి 19082 సంవత్స 

రము వాటికి అబ్బల్ అజీజ్ ఇల్న్ఫాద్ అనుబాయకుడు 

నవోలీ ఉద్యమమునకు వేతర్ణె చాని0 బిలపరణేను ఇతడు 

(క్రమముగ తన రాజ్యమును చెంఫపొండించుకోొనీ, మొదటి 

(త్రవంశ యుద్ధమున ఆంగ్లేయుల వతము నహీంచి, కురు 

మ్కులతో పోరాడి వారి నోడించేను ఈ విధముగ ఇబ్న్ 

సౌద్ ఐలనడెను ఈ రాజు మిక్కిలి రాజనీతి కుళలక గలి 
వాడు ఈళఠడుు తన దేశములోని కిరుగుకాటు చారు 

నణచివై చియు, విలనంతులగు నాంగ్లేయులకో శ్నేవా 

ఇానము పొటించియు, జేటిలలన త్తరనుగు సొరీఅకిలియా 

శాజ్యమును బెలకొల్బగళ్టిను ఈతడు ఎట్ట సముద్ర కీర 

మునను, పొరనీళ గుడ ప్రాంత మునందును గల నూె 

గనులను ఆమెరికా కం'వెనీలవు శొలుకిచ్చి విశేషధనమును 

సేకరించెను అ ధనమును వ్యయపరశి, ఆకడు శన 

శాజ్ఞమునందు గనులను (కవ్వించియు, నీటి పొఠుఢం 



సదుపోయముల గావించియు, అరబ్బు (ప్రజల కేనుము 

నశై పాటువడెను ఇబ్ళ్సౌద్ తన రాజ్యములోని వివిధ 

ఛాగములకు న్వవరిపాలనాధికారము నొసంగి (వ్రళాస్వా 

మిక సీద్ధాంతముల నంగీకరించెను "రెండవ (వ్రపంచయుద్ధ 

ములో ఇల్న్సౌద్ గాజు తటస్థభావమును నవాంచి 

యుద్ధపు దుష్ఫలికము లనుండి ఈనళాజ్యమును కాపా రెను 

అశేనియా యొక్క, అధునిక చరతలో ఇబ్న్పోట్ రాజు 

పరిపాలన మొక ముఖ్యఘట్టము 

అరబ్బులు కేవలము వీరులుమూ[కమే కారు వారీ 

యందు విజ్ఞానపిపాన కూడ మిక్కుటనముగ కలదు ఆర్సీ * 

భామ వపంచములోని ఉత్తమ (పొమాణిక కావలిలో 

నొళటిగ వరిగణింవబడుచున్నది ఈ ఖామయందు పన క 

నువాన్ముదునకుపూ ర్వమే ఉన్న తస్థాయికచెందిన కవిత్వము 

ఆవిర్భవించెను. ఇష్లాము మతము 'దేళ దేశాంతరములలో 

'వ్యాసించిన కాలమున అరవ్పీభాషకూడ మి్రీలి అభివృద్ధి 

గాంచెను అళ్ళానీ వంళవు ఖలీఫాల శాలమున ఆరల్బీ 

భావ యందు అనేక శాస్త్ర గ్రంథములు రచింపబ డేను 

అళ్మన్సూర్, వోరూన్ అల్రపీద్ అను ఖలీఫాలు 

గొప్ప విచ్యాపోవకులుగ ఖ్యాతినహించిరి వారి ప్రోజ్బా 

సాము నలిన (గీకు, పారసీక, ఎరియన్ భావలలోని అనేక 

ఉత్తమ (గ్రంథములు ఆరల్ఫీ భాషలోని కనువరింపజ డెను 

ఈ ఖలీఫొలు కాగ్జాదు, కాస్తా, క్యూఫొ, బొభారా, అలె 

గ్ఞాం[డియా నగరములందు జఉ త్రను విభ్యా *ేంద్రములను 

(గ్రంథాలయములను నెలకొల్సిరి అరబ్బులు భారి తిక 

రచనము, భూగోళళాన్తుము గణితశ్యావ్ర్రము తత్త్వ 

శా్త్రము, ఖిగోళకొత్రము, వై ద్యళ్యాత్త్రము మున్నగు 
విద్యలందు గొప్ప వ్రక్ఞ్షను సాధించి చక్కని (గ్రంథము 

లను రచించిరి అరబ్బులు శిల్చకళను కూడ మిక్కలి 

అభివృద్ధి కావించికి 'న్పెయిను దేశమున అగబ్బలచే 

నిర్మింపబడిన డ్రొరీక కట్టడము శిందులకు నిదర్శనము 

ఖిలా 
ఆరేవియా (భూగోళము) = స్థాన నిరూనణము 

అళేఖియా అనయా యొక్క వైర్ళకి దిక్కునందు 

34 30 ఉ, 1245 ఉ యొక్కయు, 3230, 
ఛురియు 60 శూ ల యొక్కయు నడుమను వ్యాపించి 
యున్నది 'అది పశ్చిమమున ఎజ్జ నముదనుచేతను , 

అరేవియా (ఘాగోగము) 

డతిణమున హీంకూ మహాసవం(ద్రము శేకను ఏజన్ 

ఎంధు శాఖ చేకమ రూర్చునందు ఓమెన్, ఏ గయన్ 

సిందుశాఖల చేతను శుట్టుకొనవిడి.యున్నరి ఉత్తరమున 

ఇరాక్ ఇస్రాయిల్ 'దేళములు అను భూభాగ ఘులు 

ఎల్లలుగా నున్నవి 

వాయవ్య దిళనుండి ఆగ్నేయ దికవరకు ఈ గ్వీప 

కల్పము యొక్క గరిష్ట చైర్ట కము శాననగును 

మొత్తము విస్తీ శ్షము చాచావు 18 00,000 చదరపు 

మైళ్ళు 
సామాన్య లక్షణములు అశేవియా ఒక పీఠభూమి 

అధి నైర్భకి దిళనుండి ఈశాన్య డిళ వై వునకు ఏట వాలుగా 

నున్నది డాని వై ర్భతి దిగ్యగము మిక్కిలి ఉన్న త మైనది 

న్మిీటముగానున్న వడమటి అంచు ఎల్జనము[ద్రమట్టము 

నుండి 4000 అడుగులు మొదలుకొని 8000 అడుగుల 

ఎత్తును కలిగియున్నది 80 మైళ్ళకు మింఛలి వెడబ్బ 

గలిగిన మండల మొకటి సము(ద్రతీరమునకును, వర్వకపాద 

ములకును నడుమ చేర్చడుచున్నడి ఈ వీళళూమి యొక్క 

వూర్వోత్తరభాగము క్రమముగా, యూ్రటీఘ నదివైపు 

నకును, పర్షియన్ ఎంధుళాఖ వై వునకును వాలియున్నది 

పూర్వ దిశాంతమునందు శెబెల్-అబ్ధర్ సర్వత పంక్తి 

ఈ చాలును అడ్డగించుచున్నది 

నీటిననతి లేకపోవుట నలనను, అనిళ్చిక మైన వర్ష పొతము 

వలనను ఎడారిమొ శ్రములో క్రీ భాగము మాత్రమే స్థిర 

నివానమునకు యోగ్యమైయున్నది నై ర్భశి బుతువన 

ముల మార్గమునకు ఎడముగా నుండుటనలనను, ఎత్తైన 

కొండలు కేకఫోవుటనలినను, ఇచట చాలినంత వర్షము 

నడదు శాజిట్టే అది వట్టి శుష్కమైన పీఠభూమి నదులు 

ఆప్పుడప్పుడు వరదలై పారును కాని సొధారణముగ 

అవి ఎండియే యుండుము. ఆశేతియాను మూడు వై పగ్గిక 

శాగముబుగా విభజించవచ్చును 

(9 ఉక్తరఖాగము, (1) మధ్యభాగము, (ల దఓణ 

ఛాగము 

(9 ఉక్తరభాగము ఇంచుమించు ఉత్తరళాగ 

మంతయు ఇనుకతోను రాళ్లతోను నిండియుండును కాలి 

కొన్ని బుతువులలో ఉత్తమమైన వచ్చికబయళ్ళు అక్కడ 

కనివించును జనులందరును చాదావు స్థరనినానములు 



ఆరేవియో (భూగోళము) 

లేక (డ్రిమ్మురుశుందురు. గోపాలకవృ త్తి ననలంలించు 

చుందురు 

(0) మధ్యభాగము - ఇవి శుష్క మైనది ఇనుక స్టెప్ ల 

తోను శాళ్ళతోను నిండియుండును అచ్చటచ్చట కొన్ని 

బావులు కనిఎంచును ఎప్పుడును సంచరించు స్వభావము 

గల జను లీప్రాంతము చాక్రమించియేందురు ఇక్కడ 

శీద్యము చేయుటకు కొంత అవళాళము కలదు 

(112) దఉిణళాగము ఇందుఅుయాఖండవు ఎత్తయిన 

సీరళూములు కలవు పశ్చిమమున ఎమెన్ను, తూర్చున 

ఇల్ అర్ అను పర్వత 

సం క్తులు కలవు ఉన్నత 
ఫ్ర చేశ మగుటవలనను, 

సముద్రము సమీపమున 

నుండుటరేకను, ఇచటి 

శీళోస్టన్టీతి సమముగా 

నుండును జనులు వ్యవ 

సాయమే వృ క్లిగ గం 

చారు ఈడ్వీకకల్చనుతో 

ఓమెన్ (ప్రాంతమునందతి 

కాటినా రీరము మిక్కిలి 

సారవంళనముయిన నుం॥ 

అము అనుండలిము 

వెళిల్ అట్టర్ కొండలి 

నుండి పొరు వరుల నవో 

యముతో సాగు శేయ 

బడుచున్నది 

ఉద్భిరశాలము వేసవికాలములో అన్ని ప్రాంతము 

లందును జొన్నలు, ధుర్కా దుఖాన్ మున్నగు ఆవోర 

ఛాన్యములను ఇచట నండింతురు సీశళ్లూములలో 

మొక్కజొన్న, గోధును శార్లీ, చలిళాలమునందు వరి 
మిళముగా సండింతురు గుమ్మడికాయలు, ముల్లంగి 

గడ్డలు, దోసకాయలు, కోర్నూకాశాయేలు ఇంగాళా 

దుంపలు, ఉల్లిగడ్డ, వీక్సు (ఒకవిధమైన ఉల్లి) మున్నగు 

ఇాళములు పండింతురు గులాలీ, మళ్లి వాముకెట్టు, 

అవెండరు మున్నగు సువానవగల మొక్కలను ఇచట 

నరిమళద్రన్యములను శయారు శేయుటకయి పెంచు 

దురు 4000 నుండి 000 అడుగుల ఎక్తుగల |గదేళము 
లలో శాఫీ ఉత్స త్తి జరుగును అరేలియా ఖర్జూరపు 

శెట్లకు సుద్రరము 
జనులు ఇచటి జనులు రెండు తెగలకు చెందినవారై 

యున్నారు ఆచ్ళమైన అరబ్బులనియు, క్వుస్తారబ్ లేశ 

వ్వదేశస్థులుగా అంగీకరించబడిన వారనియు ఇచటి 

మొత్తయిు జనాభా 60 లతలు ఇందులో సంచరణ 

శీలరైనచారు పదిలిత లుందురు జనులు విశేషముగా 

డ్వీనకల్పముయొక్క. తీర్యప్రొంళనుందు. నివసింతురు 

చారు వర్షపాత మున్న 

(ప్రాంతములలో భూమిని 

దున్ని వ్యవసొయము చే 

కొందురు 

జంతుజీవనము ఒంశె 

అరబ్బులకు మిక్కిలి ఉప 

యోగకరమైన 'వెంపుడు 

జంతువు ఇది దప్పీళను 

నహాంవగలుగును అందు 

శేత ఇది ఎడారిలో దీ 

మైన ప్రయాణము జేయ 

గలదు డీనిపాలుమనుష్యు 

లకును గుజ్జములకును 

జీవనాధారము సాధా 

రణముగా, 400 పొనుల 

జరవును మోయును 

క్త ఎండశాలములో దినము 

నకు 20, 25 మైళ్లనరకు ప్రయాణము చేయగలదు 

మూడు బాబుగు దినముల కొళపారి దీనికీ నీరు అవనర 

మగును చలిశాలమున నర్ దినములు మీరి నీరు (కాగ 
కుండ ఇది (బ్రతుకోకోళిదు నవారి శేయువానిని సవారుంకు 

దినమునకు నూరుమైళ్లు మోసికొనిపోగలడు ఎడారివేడి 

మిని తుఫాను గాలుణను శట్టకొనగలదు శావున దీనికి 

"ఎడారి ఓడి అను కేవ కలిగినది 

(ప్రముఖులైన చేకులు, అమీరు కుటుంనిములచారు 

మాత్రమే గుజ్జములను పోపింతురు దాడులు జరుపుటకు 

మ్యాతము వీటినీ ఉవయోగించుచుందురు. వీటికి శావల 



ఎన మేతను నీటిని ఒం'బలవైన రీఎకొనీపోవుచుందురు 

ఉత్త రళాగమునందలి ఎడారిలోను, మెనపొటోమియా 

లోను, అనేజ సమ్మర్ అను జొరులచారు అధికసంఖ్యలో 

గుజ్జములను పోప్ింతురు ఇచ్చట కొన్ని ఇత్తమజాతికి 

జెందిన గుజ్ణములును కలవు కాని ఆవి దప్పికను ఓర్చు 

ఫొనజాలవు అరేలియా బేళమందంతటను గాడిదలకు 

చెంచుదురు వట్టణములందు ధనికులు వీటిపై వెష్క 

పారి నీరు (శావుము 

కొకసారి 

అర్జెంటైనా 

స్వాతంత్యము సాధించుకొణెను ఇది 2 లతల చదరపు 

కిలోమీటర్ల వై ఛాల్యములిగి ఒకకోటి 10 లతల (ప్రజ 

లకో నిండియున్నది 

జనులు, వరిసాలినము ఇడి |ప్రజాస్వామ్య'దేళము 

194 9లో రాజ్యాంగవిక్షయము జరిగినది ఈ 'బేళములో 

18 కాష్ట్రాలు, 8 (వ్రదేశాలు 1 'ఫెడరలు జిల్లా ఉన్నవి 

ఈ దేశములో నున్నవారిలో ఎక్కువమంది ఐరోపా 



ఆర్ధన ప్రమేయము 

విండము నుండి వచ్చినవారే చారిలో ఇటలీ, 'స్పెయిను 

కేశాల వారు ఎక్కునమంది ఉన్నారు ఇండియనులు ఆను 

స్థానిక వామల వంఖ్య 80,000 అకు మించిళేదు 

(ప్రజలలో "పెక్కురు 2. 9 న్రవులు కలరు నీరు రోనును 

కాథలిక్ శాఖకు చెందినవారు 6 మొదలు 18 వంవత్స 

రాళ వరకు పిల్లలకు ఇచట ఉచితవిద్య ఒన గఇడును 

1950లో 90 201 మండి విచ్యార్థులు విశ్వవిడ్యాల 

యాలలో చదువుచుండిరి ఇచటి ెడరలు న్యాయ 

స్థానము, రాష్ట్ర) వ్యాయస్థావాలు వినాదాలను కీర్చు 

చున్నవి బ్యూనాన్ ఐర్స్ అను పట్టణము అన్జెంమైనాకు 

రాజధాని అక్కడ సర్యోన్నత వ్యాయస్థాననం (Federal 

Court) ఉన్నది వైవ్యములో చౌశాజలము ఎక్కువ 

చావిళో 600 అఫీనర్లు 11,000 చావిపలు ఉన్నారు 

60 నౌళలు వనిచేయుచున్నవి ఆమెరీశా నుండి యుద్ధ 

చౌళలు కొనబడినలి 

ఆర్థిక నరిస్థితలు అర్జెంమైనాలో ముఖ్య పరిశ్రమ 

పళువుంను పెంచుట ఇచ్చటి వకునంఖ్య Beg 1లక్షల 

పరిమితి గలిగి, [ప్రపంచములో చతుర్ధస్థానమును అక 

మించుకొనుచున్నడి ఆరెంమై న్ వళువులవంస్థద్వారమున 

ఈ సళు సర్మికమ జాతీయను శేయజడినది ఇచటి నుండి 

ఆరుగు మాంనము యొక్క, ఎగుమతి ప్రపంచములో 

(ప్రథమ స్థానమును అక్రమించినడి బ్యూనాన్ లర్సిలో 

(వవంచములో వెళ్లి మౌంనము నిలువచేయు శొర్ప 

యంశాగార మొకటి ఉన్నది అందులో (ప్రతిదినము 

6000 వళువులు, 10,000 గొక్టైలు వధింపలడి, వాటి 

మాంసము లిలునచేయబడుచున్నది ఇచట గోధుమవంట 

ఇటీవల నృర్ధిఆయినది మావెగింజల ఉళ్ళ క్లిలో, వ్యాపా 
ఈములో అర్థంమై వాకు అగ్రష్థానము ఉం లెడిది ఇప్పుడు 

మానెను ఈ రేళములోజే తీయుచున్నారు. గోధుమ 

రవ్వను తయారుచేయుట. ఈడేశములో "రెండవ ెద్ద 

పరిశ్రమ అధునిక వరి శనులు స్వల్పముగా స్థాపింపజిడినవి 

ఇచటి వివేశ వ్యర్తశమంతయు (ప్రభుత్వమే చేయుచున్నది 

అన్టైంచై ళా, పారిశ్రామిక శమ్తువులను ఇాల భాగము 

దిగుమతి చేసిక్రొనుళున్నది ఇది ఇంచుమించు పూర్తిగా 

టను దేళముతోనే నిజేళ వ్యాపారమునకు శేయచుం 

డును శాని, వ్యాపారము అంతయు ఇప్పుడు అమెరికా 

సంయుక్త రాష్ట్రిముకతోచే జరుగుచున్నది "పెక్కు 

కైబ మార్గాలు కలవు 46,000 కిలోమీటర్ల నైలు 

మార్గము |ప్రథుత్వము అధినములో ఉన్నది సౌకా 

వ్యాపారము ఎక్కువగా నున్నది 

డీవిళ్ళ 

అర్థశాస్త్ర ప్రమేయము మానవునకు గల ౪ క్తి, 
సాఢనములు బవ వేళీమికశయిలు కోని అతనికి చెక్కు 

కోర్కెలు గలవు కావున ఆ అవసరములలో ఏదిముందు, 

వది వెనుక శీర్చికొనవలయునని యోచించుట ఆవనర 
* మగుచున్నది అట్లు పరిమిత కక్తిసాధనములను వివిధ 
అనకరములకు వినియోగించుటలో మిక్కిలి తక్కువ 
వ్రయక్నములో అత్యధికముగు సంకృ ప్తి పొందుటకు 

(ప్రయత్నము జరుగుట నవాజము శావున కోర్కెలు, 

వాని నంతృ స్తీ అందులకు జరుగు [పయత్నము అనునవి 

వమన్యలయందు [ప్రథాన భాగములు నాలుగవది 

మైన “మార్పిడి? (6468215) ఈనాటి ఆర్థిక నమన్య 
లండు (ప్రొవిల్యము వహంచుచున్నది 

ఆర్థిక శాస్త్రము సంఘకివియగు నూనవుని యొక్క 

ధన నంవింధమగు నమన్యలకు నంబంధించి యున్నది 

ఇది ఒక సాంఘీకళ్యావ్ర్రము గ్రైరొమియా అను (గీకు 

వదమునుండి పుట్టినడి గృవానిర్వవాణ శాగ్ర్రునుని ఈ 

వదనునకు అర్థము మార్కు అను రచయిత యానల్ 

చర్మెత్రను జర్థికదృష్ట్యా వ్యాఖ్యానించుటను బట్టయే 

ఈవాడు అర్థిక సమవ్యలెంక |ప్రాముఖ్యమైనవో తెలియ 
గలదు ళాజకీయ స్వాకం[త్యమును పొంది, ఆర్థిక 

స్వాశంత్ర్యము కొరకు (ప్రణాళికలచ్యార మనము నీవ 

ప్రయత్నములు చేయు నునజేశమున ఈ విషయ (పాము 

ఖ్యమును గూర్చి నొక్కిచెన్చవలసిన పనిలేదు 

జ్ శాద్ర॥వమేయమును స్థూరిముగా గుర్తించుట 

వేరు నూత్మముగా నిర్వచించుట చేరు మరి ఆర్థిక 

ఇాత్రుము నిర్వచించు కెట్లు? అరిస్టాటిల్ వాడో దీనిని 
గృహవీర్వవాణ శాస్త్రముగ వరిగణించను ఆశవిదృష్టీలో 

కోర్కెలను తృ ప్తినరచుకొనుటకు సంబంధించిన అందలి 

భాగము సవాజము, డబ్బు మార్పిడి మొదలగునవి 

అనకొజములు నీవా నీర్ధాంతములకు జనకుడనీ 
చెవ్చలడెడు ఆడమ్న్మీక్ జాతుల నంసదల స్వభావము, 



అండుకుగల శారణములు వీనికి సంబంధించిన విచారణగ 

దీవిని పరిగణించెను ఛాని వొఛారముగ 'కేపిళొని 19 వ 

శళాబ్దములోని రస్కిన్, శార్యయిల్ మొదలగు 
సాహిశీవరులు దీనిని “ఛభయంకరళాగ్ర్రు" మని వరిం 

చిరి కాని ఆర్థళా శ్ర్రరీశ్యా నంవద యన కేవలము 

ధనమని మాత్రమే అర్థము శారు [ప్రజల అవనరముళిను 

శీర్చు పరిమితము లగు వస్తువులు, పనులు అని అర్థము 

అల్ ఫ్రడ్నూర్హల్ “నం'శేమమునకు నలయు భౌతిక 

వస్తునంచయమును సంపాదించి, ఉపయోగించుటకు వన్ని 

హితముగ నంబంధించినటునంటి వ్యక్తిగత సాంఘీక 

శర్యలోని కాగము' ఇందలి విషయమని వర్ణించినాడు 

ఇతని దృ్భలో అది శేనలము సంపదకు సంబంధిం చినదే 

శా ఆంకకం శెనుముఖ్యముగా మానవునకు నంలింధించి 

యున్నది ఈ నిర్వచనము యొక్క ముఖ్య గుణము 

వీమన ఆది సంపదకు, సం శేమమునకు సరన్చరనంజంధము 

కల్లించుచుండుటయే "వెగూ మొదలగు ఆర్థిక శాస్తువేత్త 

వీయంళముే లివ్వరంపడేపిరి ప్రసిద్ధ భారతీయ ఆర్థిక 

గాత్రుశేశయగు డవ 3 ఆర్ వి రావుగారు 

“ఆర్థిక కార్యముల స్వభానము ఉద్దేశయు" అను ఉన 

శ్యానములో ఆర్థికళ్యావ్రము ఉత్పత్తి, సార్చిడి మొద 
అగువాకీ ని పరిశీలించుట, కేవలము వరిశీలనకొర కే కాక, 

మానవ వ్యక్తిత్వ వికాసము ఆను ఆదర్శసాఢనకుమూ శ్రమే 

యని వక్కాణించియుండిరి [ప్రొఫెసర్ శానన్ “ఖౌతిళ 

నం'ఊేను శారణముల పరిశీలన" యని జరికశ్యావ్రమును 

నిర్వచించెను ఈ నిర్వచనమును అయెనల్ రాలిన్సు అను 

అర్థిక శాస్రవేత్త విమర్శించుచు ఆర్థిక శాస్త్ర దృష్ట్యా 

వి భౌతికవస్తువులో, ఏవి కాతో వాటివి చెప్పుట కష్టము 

అని వాకొనినాడు ఉడాహీరణకు గాయకులి గానము 

వంటివి భోతికవన్తువులు శాకపోయినను అవిగూడ అర్థిక 

శాత్రురంగములోనివే మరియు సాంఘీక నంకేనుము 

నకు దోహదళరములుగాని (4 సొాళాయము శయారు 

శేయట) అనేక విషయములు గూడ అర్థకా శ్ర్రరంగము 

లోనివే అని రాలిన్సు చాదించెను సం'కేనమము అను వద 

(వయోగములో నైతిక విషయము ఇమిడియున్నది 

అట్టి తీర్చు శెప్పు అధికారము ఆర్థికళాత్తుమునకు లేరు 

అనునది శాలీన్సు చేసిన నురియుక వినుర్శ ఈ నిర్వచ 
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నము ఆదర్శవాదమువై ఆధారవడీనదనియు ఏ శాశ్ర్ర 

మును అట్టి పునాదులనై అథారసడ రాదలియు కూడ 

ఆశేపింపలిడినడి హిక్సు మొదలగు ఆర్థికవేర్తలకు ఈ 
విమర్శనము ఆంకుళమువలె నాటుటచేర వం కేను ఆర్థిక 

శాన్ర్రమునికు శాశ్ర్రయ క్షమైెన పునాది నిర్మించుటకు 

వాడు కంకణగ్లారులై ర 

శానన్ నిర్వచనమును ఇట్లు చీల్చి చెండాడిన రానిన్సు 

ఆర్థిక శాస్త్రమును. “కోర్మెలపను బహువిధోస యోగ 

ములుగల పరిమికనన్తు సంచయమునకునుగళ పరన్నర 

సంకంధముగా మానవ ప్రవర్తనముకు పరికీలిం కుట అవి 

విర్వచింశెను కేవలము ఆశయములుగాని పాంఘికఫరి 

స్థీతులుగానిగాక 'వాటిపరన్సర నంఇింధ మే ఆర్థికశాన్ర్రము 

యొక్క పరిశీలనాంకనుని రావిన్సు అభిప్రాయము 

అతనిదృష్టిలో అర్థిక వే త్త ఒక మార్గమునకు సంబంధించిన 

వివిధాంశములను చర్చింవగల డేశాని ఆ మార్గము ఉచిత 

మైనదా యను విషయయబి వై తీర్చు చెప్పజాలకు 

ఈ నిర్వరనమునగూడ లోవములు లేకపోలేదు 

నైనిర్వచనము ఒక |ప్రశ్యేళరకపు మానవ శార్యముళికు 

వరిమితమైయుండ, ఇడి ఒక |ప్రశ్యేక (వవ ర్తనముశకు 
వరిమిత మైయున్నది అంతేగాక ళాలిన్సు చేర్కొనినట్లు 

“రిమితత్వము. ఆర్థికవిధాన మంతటియొక్కయ 

పొమాన్య అతణనుని శెవ్పుట సొవానము అంచేగాక 

కర్థిక వేత్త అదర్భ్శములవై తీర్చు చెన్స నవి మడిగట్టుకొవి 

హప్పండుట అపాధ్యము, అవాంఛనీయనునుగూడ 

నెనూ శెప్పినట్టు ఆర్థికవేర్తకు ఇందలి కుకూవాలను 

శత్త్వవేత్తకువలె విజ్ఞానము విజ్ఞానము కొర కేయకు 

వలన కలిగినది శారు రోగిని నయనుశేయవలయు 

నను అస క్తీగర శరీర ఇాన్త్ర వేత్త యొక్క కుకూహలము 

వంటి దడి అట్టివని అవాంఛనీయ మునుటకు కారణము 

ఆర్థిక వేత్త తీర్చుచెప్పుటయగుచేమో అని శ్రయపడినంక 

శాలము ఆది శేవలము ఒక సాంకేతిక శాస్త్రముగనే 

మిగిలియుండి అందుండి మానవ సమస్యల వరిష్కూర 

మార్గములు లభించుట దుర్గథ మగుటయే 

ఆంతసూత్రమురేక రావిన్సు యొక్క లిర్యచనముళో 

మగుణము లేదని శెప్పళారు ఆ నిర్వచనము వరిమి 

తత్వము (నీ0[011y), ఎన్నిక (౧110108) అను |పాశినదిక 



అర్థశాస్త్ర ప్రమేయము 

లపై వాగారపడి ఆర్థిక ళాన్త్రరంగముము నువిశాలము 

జేవివడి 

ఆర్థిక శాత్ర్రమును ఇంకను "పెక్కుమంది పెక్కు. విధ 

ముల నిర్వచించిరి ఉదాహరణకు బెనరిడ్డి డీనిని “భౌతి 

శానపరములు సీర్చుకొనుటకు మానవు లొకరీరో నోకరు 

సవాళకించు సొమాన్యపద్ధతుల యొక్క వరనమూ అనీ 

నిర్వచించెను 

అర్థిక శస్త్ర స్వభానము అర్థికళా్థస్త్ర నిర్వచనము 

ళర్వాత (వఛానమైన (వళ్ళు ఆర్థికళాన్హ్రనము పిక శాత్రు 

నుగువా, కాచా యనునది ము (012909) అను 

అర్థములో తీనికొనివచో పొర్మిశ్రామిక వివ్లనమునకు 

పూర్వము గల ఆర్థిక శా క్రమునకు అర్థశాస్త్ర) మవివించు 

కొనుటకు పూర్తిగ అర్హ్యత లేదు ఈ విన్లవారంభములోచే 

ఆడమ్న్మిర్ మవోళయుని కృషివలన ఈ ళా్త్రమునకు 

పునాదులు చేయబడినవి అర్థిక శాస్త్ర మొక సాంఘిక 

ఇాత్రుము, సంఘములోని మానను డిందలి విషయము, 

గమనించిన వివయసాము గి ఆధారముగ సంఘమందలి 

సామాన్య లతణములను కనుగొనుటయే యిందు జరుగు 

(ప్రయత్నము ఐకే దినిని ఒళ కళ (ఓ) అను చారును 

లేకపోలేదు. "పిహు యను ఆర్థికవేత్త దీనిని నీత 
మునకు సహాశారిణీ (A hand maid of ethic) అని 

వగ్మించినాడు ఇతని దృష్టిలో ఆర్థికళా్త్రమనగా మెద 

డుతో వ్యాయామము చేయుట కాశారు 

అయికే ఈ రెండు ఆలీ ప్రాయములును శిండు ఆశీ 

భాడములై యున్నలి న్వచృరూవనుళో అర్థికళాత్తు 

మొక శాన్రమే అధి వెగూశినీనట్లు ఆచరణలో వనికి 

వచ్చు నూతనలిచ్చు కాధ్యతళన్లి యుండుటయు నిజమే 

శావున “ళళప ఆధారము శాకొలు శాత్త్రము అను 

నర్ణనము ననుంజనముగా నుండును 

ఇది శాశ్ర్రుమే యగువెడల ఈ క్యాన్హము౭ందలి 

నియమనుల న్యరూన మెట్టిది యను (ప్రళ్నము &ీదయింన 

గలదు అవి కౌతీశశ్నాస్త్రము రసాయనక్యాక్ర్రము మొద 

ఇగు శౌత్రము అందలి నియమము తింత నిగ్షష్టములు 

శావు శాని మార్షల్ చెప్పినట్లు ఇళరపొంఘిక శాత్రును 

అందలి నియనుములకన్న ఇని మీగుల విర్దస్టమయినవని 

అంగీకరించనలనీ యుండును ఈనాడు గణితము మొరలగు 

శాన్రుముల నవాశారముతో ఆరికశ్యాన్రము మరింశ 

ళాన్ర్రయుక్ష్తమగుచున్నరి 
ఆర్థిక శాస్త్రము ఇకర సాంఘికళావ్త్రములు (ఏ) ఆర్థిక 

శాశ్ర్రము నంఘశ్యాన్రము (50010100) _ శామై అను 

నతడు ఆర్థికశా స్ర మొక |ప్రక్యేళ ఇ స్ర్రము గాదనియు 

అది పొంఘికళా(్త్రచుందు అంత ర్భాగనునియు చెప్పెను 

కది కొన్నివిషయములం దట్లు కనబడినను, దీని ఉద్దేళ 

ములు వేకు ఈ లెండు ఇా్తుముల యొక్క అవకాశ, 

వ్రమేయములలో'నే భేదము కలదు 

(8) ఆర్థికశాశ్ర్రము శాజకీయ ము నై 

శెండును సన్నీహిళములుగా గోచరించినప్పటికినీ భేదము 

బన్నస్లు ఈ రెంటియందును భేదము లెంత [వ్రన్ఫుట 
ములుగా నున్నప్పటి!ని వీట్ పరస్పర సంబంధము ఇ 

నన్నిహితము "పొలిటికల్ ఎశానమీ' అను చేరు ఈ 

శొత్రుమునకు ఇటీవలివరకు (ప్రయోగింస ఐడుటయే 

యిందులకు |ప్రజలసాజ్యము నవీవార్థిక శాన్ర్ర ఇనకు 

డగు అడక్ష్మీత్ దీనిని (వభుత్వమునకు ళాబడిఇెచ్చు 

పాధనముగ పరిగణించెను ఇర్థికశార్యములు రాజకీయ 

శ్మట్రము లోలోపల చే జరుగును మరియు అ నేక రాజకీయ 

సమస్యల వునాదులు ఆర్థిక ములగుటయు కద్దు అంతేగాక 

ఈరెండు శాన్త్రములకు నంలంధించిన విషయములు 

'వెక్కుగలవు ఈనాడు ఎల్లెడలి వినబడ సామ్యవాద 

వ్యవస్థను అందుకు ఉదాహీరణముగా పేర్కొనవచ్చును 

(8) ఆర్థిక ళాన్త్రము, నీతిశాస్త్రము. వదితప్పు, వది 

బపు అని నిర్ణయించునది నీతిశాస్త్రము అర్థికళా(న్ర్రము 

ఆ విషయములో మూకీభావము వహించును కాని అర్థ 

శా్త్ర విషయములనుండి నీతిశ్వాన్హ్ర ఆదర్శములక్రును, 

నీతిశాన్ర్ర అదర్శములనుండి నంఉేను = అర్థిక శాస్త్రము 

నకును వుష్టి కలుగుచున్నది ఐతే పద్యపొన నిషేధము 

నంటి కొన్ని నమన్యలావె ఆర్థికళాన్హ్రవేశ్త చూపు వేరు, 

లీకిళాన్తువే త్త దృక్పథము వేరు 

ఇంఠవరకును ఆరికశాన వ్వరూవ, న్వభావముళ 

గూర్చి ఫూలముగ చర్చించితిమి ఇట్టి చర్చవలన మనము 

లినాదనుళకు వ్యా మోహితులి మగు ప్రమాదము 

శవ్చేగలదు మనప ఈ శ్యాన్రమునలన బా స్తవికదృష్ట్రి 

అభవడు ననుటకు ఎన్నేని ఉడావారణము లీయవచ్చును 



త్స జాతీయోద్య మారంభములో కేనడి మవో/యుని 

(6ంథములు, చాచాఖాయి నౌరోజీ భారతీయ చారిడ్ర్య 

ముమగూర్చి (వ్రాసిన (గ్రంథము ఇఏ నున కనురిను 

ఎస్పిన అమూల్య (గ్రంథములు కేవలము భారీ పరిశ్రమలే 

(తన్వి తలశెత్తునను చ్యా మోహములో చిక్కుకొనియున్న 

మనకు డో కుమారవృవంటి గాంధేయ ఆర్థిక శాస్త్ర 

వేత్తలు, నువోత్మునియొక్క వికేంద్రీకరణ నూ[త్రమును 

వివరించి 'మేలుచేసిరి అంశేగాక “న్వచ్ళనుగు అర్థిక 

శాన్ర్రముో. మేధకు ఆశవను వంటిది నం తేమ ఆర్థిక 

శాత్రునము వరిపాలకులకును, శాఫనవభ్యులకును చక్కనీ 

సూచనల నీయజాలును ఆర్థిక సమప్యలకు ఈవాటి 

(ప్రవంశములోగల [ప్రాధావ్యమును గు ర్తించినవారి!ి 

ఈశా న్ర్రవళవ మెంఠ (వయోజనళరమో సున్నష్టమగును 

(వవంచళాంతిని శాపొడుటయే అళయముగాగల విళ్య 

శాక్య సమితి అధ్యర్యమున ఆర్థిక విషయనులలో వవి 

శేయుటకు (క్రక్యేక శాఖలు 'ెలకొల్బ బడినవి 

ఈ యంళము లన్నియు ఆర్థిక శ్యాశ్ర్రమునకు నేటి 

శీవిళముళోగల ప్రాథావ్యమును న్పష్ట్రపరచుచున్న వి 

చిన్న పంచాయితీసంస్థ, రాబడి సమస్య మొదలుకొని 

పొర్ల మెంటు చర్నించు ఆదాయ వ్యయ వట్టేక వరకును 

(ప్రశిచిన్న నరువ్యమ, 'వెద్ద ననున్యను (గ్రహించుటకు 

ఆర్థిక విజ్ఞానము అనసరము ముఖ్యముగా (ప్రళ్లుత్వము 

నకు ఆర్థికరంగమున గల స్థానము వికేం[ద్రీకరణము 

మొదలగు ఫమస్యలమై తర్జన భర్జనలు ఇరుగు నీనాడు 
భారత యువకుల కీ శా న్ర్రములో సమగ్ర విజ్ఞాన 

మావళ్యక్రము 

డా, ఆర్ విరా 

అర్థశాస్త్ర సిద్ధాంతముల చరిత్ర = ఆర్థికసిద్ధాంళ 

వికొసనూ అకి (ప్రాచీన కాలమందలి ఆర్థికపిర్థాంచములు 

మఠ, 'నైలీక, రాజకీయ, వ్యాయళాన్త్ర] నీర్ధాంతము 

అతో మిశ్రితములై యుండుటచే వచేని యథార్థ వ్యళ్యా 

సమును ఎత్తి చూవుటయే "వెక్కు సందర్భములందు 
కష్టపాధ్యము ప్రాలీన (ప్రపంచపు శాననయే అన్యవిధ 

ముగ నుండెను ఆచారములు అధిశారములు చెలా 

ఖుంపు కలిగియున్న యుగ మది పరిశ్రమము జానినలు 

ఇెయ్యవలసిన సనియలియు, యజమాని డానీ ఫలితము 

అర్జకాచ్చ సీద్ధాంశముల చరిత్ర 

లకు హక్కు. చారుడనియు ఆచాటివారు భాఏంచెకునారు 

అట్టి పరిస్థితిలో చేడు అర్థికశాగ్ర్రము అనీ ఎలువబడు 

రీతిని ఆర్థికళాన్ర్రము అభివృద్ధి చెందుటశే అనశాళము 

శేకుండెను 

అతిప్రాచీన నాగరకతలు (వ్రళ్ళతిమాత మొక్కు అను 

గ్రవామునవ లోవై, మానవుని ఆర్యల్ప కృషినలనకూడ 

ఆతవి ఆవేసరములను మించిన ఫలసాయముల నొనగు 

జేళములందే అతి (ప్రొాచీవములగు మానవ చాగరళళలు 

ఉద్భవించినవి అట్టి అగనవు ఫలపాయమున్నపుజే అభి 

వృద్ధి పాధ్యమగును మనకు 'ెలిఎన వాటిలో, మిక్కిలి 

(ప్రాచీనము లగు ఈకిష్టు భాలితోనియా బాగరకతలు, 

మవోనరీ లోయలలో, సొరనంతమగు భూములతో, 

వెచ్చని శీళోన్ష్మ్యతిలో, న్వల్బళ్ళషళోనే మావవులు, జీన 

నము చేయగల (వ్రచేళములం దే ఉత్పన్న మైనవి 

గ్రీసు, రోము (గీకలు ఈజిస్టుదేళన్థుంతో తమకు 

కల్లిన నంపర్కమువలన్న "పెక్కు విషయములు 'కెలిసీ 

కొన్నవాశే మైనప్పటిఖు, నవీన శాలపర్థితుంకు మార్గ 

దర్శకులు అయ యున్నారు ఆర్థిక విషయములను 

సిద్ధాంతీకరించుట, (గీకువండితుల రచనలయందే మొదట 
ప్రారంభమైనది ఫీనీఎయన్సును మినవోయించినచో 

అవ్బటినరప |ప్రవంచమందు మిక్కిలి ఎక్కువగా వర్తక 

శాణీజ్యములు నడిపినియు (గీపవా'రే శాని వారి 

యొక్క పరిశ్రమలు విశేన (ప్రాముఖ్యముగళవి కావు 

అలి ఉన్నత శక పౌరులు ఆచరించుటకు అర్ధృములుగ 

వరిగణింపఖడలేదు (గ్రీకు పాంఘిక ఆర్థిక తళ్యవే శ్తలందు 

మిక్కిలి [ప్రముఖుడగు ఫ్థాటో, "రివల్లిక” అను చేరు 

గలి (గ్రంథమును రోచింశెను ఆదర్శనంఘమునందు ఆర్థిక 

విజ్ఞానమునకు సంబంధించిన కొన్ని విషయనులు అందు 

గలవు ధనమును ఫలరహితముగను (51000), తక్కా 

రణమున వడ్డీని అనమంజనముగను పరిగణించిన 

ఆరిస్టాటిలు శ శా్తుము ఆ వినుట వృద్ధిపొందుటవ 

శారపడయ్యెను 

(గ్రీకుల కాలమునుండి రోమనుల శాలమునాటికి 

ఈళ్యానస్త్రుము మరొకఅడుగు ముందుకు సాగినది ఢోమన్లు 

సామ్రాజ్యమునక్షును అంతకుముందున్న సామ్రాజ్యము 

ఆకును అశేళ విషయములలో పొమ్యుమేలేదు అందలి 



అర్జకాఫ్ర పీద్ధాంతనుల చరీక్ర 

పరిశ్రమలు (ప్రాముఖ్యము గలవి అందలి విదేశ 

వాణిజ్యము మిక్కిలి గొప్పగి అందు శాణెములి 

మ్ముదించు విధానము వి జత మైనది కాని పరిశ్రమ 

లింకను కానినల పనిగనే యుండెను శన్మూలమున 

శోనును ఆర్థికళొత్ర్ర ౮ కూడ నవీన వరిస్థీయలనుండి 

'ఖేదించియే యుండెనని చెప్పవచ్చును 

విజ్ఞాన చనదుజ్జీననము మర్కం పైల్. సిద్భాంకము 
విజ్ఞాన పునరుక్టినని శాలమువరకు దీనిని (క్రమజద్ధముగ 

విజించుట శెట్టి కీవ్రప్రయేక్నమును జరగలేదు. ఆర్థిక 

విచారము'పై మఠ రాజకీయ విదారణల నీడలు (వన ౯ 

80చు చుండెను పదునైదవ కళాల్టియందలి విజ్ఞాన 

ప్రునరుజ్జీ వనము, నూతన పసంచను కోంశ్లజికుట 

పునరుద్భువము పోటన్టెంట్ నుత నంన్కరణము, 

ముుద్రణయంత్రము కమగొనఐడుట మొదలగు కారణ 

ముల వలన (వపంచము తీవగతిని పుఠోగమించుచున్నట్లు 

శనబలెను కొ శృ(వవంచము కముగొనబడుటవలన పాత 

ప్రవంచము చారి ఆందుజాటులోవికి వచ్చిన అపార 
సంవేడనై జరిగిన సంఘర్షణలో స్పెయిన్, పోర్చుగల్ 
చేళములకు ఆత్యధికథాొగము లభింభెను శాని వారి 

విశ్యర్యమే వారి వినాళ హేకునయ్యెను త్వరలోనే వారి 
కంచె బలనంతములై న వోలెండ్సు ఫ్రాన్సు, ఇంగ్లండు 

'జేళములు వారిష్థానము వాశ్రమించినవి కుదకు (ఫెంచి 

చారినై యూరవునందును, భారత దేళశమండును వీఇాఆ 

ములో విజయము సాధించి ఇంగ్లండుదేళము నావికా 

బరిమున అవమాన ప్రాజల్యమును వంపొదించేను 

ఈ శాళనుంబే వాణీజ్యము ఇహ విస్త త మయ్యెను 

(క్రథువు భూమిని కన ద్రశ్యేగోనయాగమునప ఉపయో 

గించుకొను విధానము స్థానే కాశీయార్థిక వ్యవస్థ అవత 

రించీవది ఆంగ్ల వర్తకులు సామాఖజ్యస్థాపనకు పువాదులు 

నిర్మింపదొడగిరి ఈవాొటీ ఆర్థికశాన్హు (గ్రంథము లన్నిటి 

యందును జంగ్లదేళవు విదేళ వ్యాపారము వావిశా 

విధానములకు సంజంధించిన |వ్రనక్తీ, మెండుగా గాన 

వచ్చును నుర్కంమైల్ పీదాంత మీ విధముగా ఉడ్భు 

మిచి ఆంగ్లేయ వ్యాపోరళ్ళషియందు రెండు శశాబ్లుల 

శాలము [ప్రముఖస్థానము చాళమించినది బేళముతోనికి 
వింగారము. తీసికొని రాగల ఎగుమతులను (ప్రోశ్సహిం 

చుట్క చేళము తన వింగారము వెచ్చింపవ౭సిన దిగు 
మతుల నిరుళ్ళావాపరచుట, విదేశ 'వ్యావారము యొక్క 

ఆకోయమై యుండనలెనవి 'వ్యాపారశీలురు (Mrmr 
thst) భావించిరి వాణిజ్య విధానము పలువై పులుగ 

శ్యావించి, ఆర్థిక అభ్యుదయములో జూతీయళ క్రిగ వరిగ 

ణింతవిడ వారంభించినది ఎగుమతులు (ప్రోత్సహింపబడి, 

దిగునుతులు కొన్ని నిేధింపబకుట మరికొన్ని ఎక్కున 

నుంకములకు గురిచేయబడుట జరిగెను (ప్రతీ మారకము 

లోను ఒక పడనుచారికి లాభము కల్గి నురియొళ 

పతముచారికి నష్టము కలుగునము భావనవై ఈ సిద్ధాం 

తము అభారవడి యున్నది ఈ విధమైన స్వజాతీయ 

ఆర్థికాభిమానము ఆంగ్లదేళమున శే వగిమితముగాదు 

వదువేడవ శణాబ్దపు ఐరోపొఖండపు లాతులన్ని టికనీ, 

ముఖ్యముగా (ఫ్రాన్సు (వ్రష్యోలకును కరీ విశిష్టలతణము 

నలీన ఆర్థికేళా శ్రము = సనాతన వర్గము = ప్రముఖుడును 

స్కాట్లండు చేశస్థుడును అగు అడమ్ముుక్తు ఆర్థికళా(న్త్రము 

నకు శం|డిగాను స్థావకుడుగాను పరిగణింపలడుచున్నాడు 

శానీ ఇది పూర్తిగా యళార్థము కాదు ఈ శాత్రుమునకు 

నిగ్ష్టమగు నంపూర్ణరూవమిచ్చిన తారీలో (గ్రథముడికడే 

యనుమాట వా న్తవమేయమైనను, ఆర్థిళాఖివృద్ధికి మూలము 

సా్యతం[త్యమే అను శ్రానమును మొదట కలిగించిన వారు 

లివు/॥ ఇజియో (్రాట్సు అను (ఫెంచి ఆర్థిక శ్యాన్ర్ర 

చేత్తలని అంగీకరీంపవలని యుండును (వళ్ళతి DE 

సూత్రము (rule of nature) అనునరింవనలయు నని 

వారు బోధించుటయే అట్లు పరిగణించుటకుగల శారణము 

ఈ నగ్గమువారి ఛాయకులు శ్యాన్నీ, టర్ గెట్ ఆదు 

వారలు (ప్రకృతి నిస్దేేోమునకు మానవుల చర్యలన్నియు 

లోలడి యుండుననియు, అనిస్టేళము అందరికిని నుకర 

ముగ నుండురీకిని వారిని నడువు ననియు వీరి అభి 

(ప్రాయము న్వచ్ళందవు పోటీ స్మూత్రను (వ్రభానాతి 

వ్రధానము (ప్రభుత్వ తోళ్యమునశై చేయబడు 

క్రయత్నముల నిరసించవలపీ యుండును లసేఫేర్ 

(జలా Fave) అను వ్యక్తి స్వాకంక్య బాదమునందు 
చారి సీస్ధాంతము ఇమిడియున్నది వ్యక్తికీ వది అత్యంత 

గ్రయోజనకారియా అదియే సంఘమునకును (వయో 

జన శారీయని వారు శావించిరి 



ఆడమున్మీత్తు యొక్క “ప్రపంచజా కుల నంపద ' 

(Wealth 00046000). అను |గంథమున ఆర్థిక వ్వేచ్ళ 

అను నూతన సీద్ధాంకము మరింత సమ్మగముగ వెల్లిడింప 

అడి సవిప్టరముగ వర్తింప కేయబడినడి ఆయనకుగల 

(ప్రాముఖ్యము అపామాన్యము దాచావు యుగము 

లోను వీ రచయిశయు శన శోడిమానవుల భానముల వై 

ఇంతికన్న వెక్కువ (ప్రాజిక్యము కలిగియుండలేదు 

అశడాశాలమునాటి పరిస్థితులకు అతీకమైన ముందు 

చూవృను కనపరిళినవాడు ఈనాడు అర్థిక శా(స్తుములో 

సశ్యములుగ పరిగణింపబడు విషయములలో కొంలెని 

గనో గొవ్పగనో ఆయన దృష్టికి గోచరించనిది లేదు వీటి 

నన్నిటికిని మించి అతడు ఆర్థికశ్యాన్రములో మానన 

సంబంధమైన లేళ వ్యక్తిగతమైన విషయము యొక్క 

(ప్రొముఖ్యమును గమనించెను ఆర్థిక సీర్ధాంతములందు 

అయన ళృ్ళఎనలన నూతన శకము (ప్రారంభమైనది 

ఆర్థిక సూశ్రములను విస్తరింపచేసి మున్ముందు ఆర్థిక 

జేత్తలు కట్టడము నిర్మిం వీలయిన శాస్త్రీయమగు 

వువాదిని వర్సరచుటకు జరిగిన [ప్రథమయత్నము అతనిదే 

అతన సీమ్మట వచ్చినట్టి ఆర్ మాల్ ధవ్ (1166 

1654) సాధారణ ఆర్థిక శాశ్ర్రమునై ఒక గ్రంథమును 

రచించెను జననం ఖ్యను గూర్చిన ఆతని నీద్ధాంతమువకు 

వ్రవిల వ్యతిరేకళ ఉద్భవించి అర్థశాస్త్రము “భయంకర 

ఇా్రు"మని చేరు వచ్చుటకు చాలనరకు కారణ 

మయ్యెను ఆ పిమ్మట వచ్చినవాడు డేవిడ్ రికార్డో అను 
చాతడు (1772 1828) జఆరైనుగూర్చిన వీద్దాంతము 

ఇరడు (ప్రవచించిన ముఖ్య వినయము ఇది ఇన్నటికిని 

అశని వేరునబే నీలునవడుచున్నది ఆర్థశ్యా న్రమందలి 

ఆను క్షతర్య.మునకు ఇతని'పేరు [ప్రధాన ఉదావారణముగ 

చేర్కొనుట ఇప్పటికిని అలవాటు 

అసిమ్మట వచ్చిన రచయితలలో | పధానముగ పేర్కొన 

వలవినవాడు జాన్ స్టూఅర్టుమిల్ (1806 78) సబాతన 

ఆర్థికళ్యాన్ర చే త్తలందలి ెట్టేలతో కడపొరివా డీతడే 

అర్థశాస్త్ర మ్యాత్రములు (్రిమ్సివల్, ఆఫ్ పొలిటికల్ 

ఇళానమీ) అను ఇతని [గ్రంథము ఆర్థికశా్తు చరిత్రలో 

ఇనూతనశక మారం మగుటకు శారణమైనది ఆందు, 

ఎల్లిరును ఆర్థికళ్ళాన్తుము వరితక్వమై నంపూర్ణన్థీకిక వచ్చి 

అర్థశాస్త్ర పీద్ధాంతముల చరిత్ర 

నట్లు పరిగణింవసొగిరి సాంఖుక లళ్వవే  శ్తకూడ వై యుండి 

ఆర్థికళాత్త్రము యొళ్క దృష్టిని విస్తృతము గావించు 

టకు ఇతడు ఎంతో కృఎశేనెను 

“ప్రపంచ జాతుల సంపద (Wealth of nation) 

అను |గంథమునకును “అర్థశ్యావ్ర సూత్రములు ' ఆను 

గంథమునకును నడుము యూరపుఖండమునందలి అ'ేక 

నుంది అర్థిక కొస్త్రచేత్తలు ఆకాస్త్రభివృద్ధి! రోడ్చాటు 

చేయుచుండిరి వారిలో (ఫ్రాన్సు నందలి సే, కాత నట్, 

నీస్ మోండీ ఇెస్టైటు అను చారలును జర్భునీయందలి సెక్ 

మన్, భూమ, శే అనువారలును నుఖ్యులు వీరిలో 
చెప్కమంది సనాతన సీద్దాంతములు వెలువడిన పిమ్మట 

వచ్చినవారై, వాటినిమరింక అశివృద్ధిలోని! తెచ్చిన వారే 

అము క్రతర్మము, అనుమేయవిఛానము (06400800) 
వారు ఆనువరించిన పద్ధతులు, వ్యక్తిస్వాతం త్య అంగీ 

శారము {Latssez Faire) ను నమర్థించుటకుగాను ననా 

తన ఆర్థిక వే క్షం యొక్క పిస్ధాంతములను ఉపయోగించు 

కొనిన మొంళ వ్రు అర్థిక ళాస్త్రవర్గ మునకు చెందిన 

వండితులుకూడ ఈ విభానములనే ఆనునరించిరి 

ఛారిశ్రకనర్గము సంప్రదాయ వర్గముశారి ఆర్థిక వరి 

శోధచా విధాన వద్ధతులి కన్న అన్యములను అనునరించు 

ఉద్యమము ళొనున్నదని జాన్ న్ధూఅర్జు మిల్ యొక్క 

రచనలు నూచించినవి కేవలము నీబ్లాం'కానుసార ఖాన 

ములపై ఒక విధమగు వ్యతి రేకళావనును ఈ కాన్హ 

మును వా విక, చాకిత్రక పునొదులళశై లిర్భింపవశె 

నను ఆశాంతశయు క్రమక్రమముగా 'పెంపొందదొడ గెను 

డేవిడ్ రికార్డో అనునాతడును అకని యనుచరులును 

యభార్థరహితములు లేశ రుజువుకాని విషయములను 

ఆధారములుగ చేసీకొని, ఆర్థిక శాస్త్రమును శీనలము ఒక 

ఊవోధారమైన శాక్ర్రముగ పరిగణించి రనియు, అట్టి 

వాటిలో సాధ్యమైనంత యెళ్కువ సంసదను వడయుట, 

సాధ్యమైనంత తక్కువ [శ్రమను పొందుట, అను రెండు 

అళయములు గల “ఆర్థిక వ్యక్తిత్వము అను భావన 

ముఖ్యమైన దనియు, మిల్ నొక్కి చెప్పెను 

ఈ లోవములను సనరించుటకు తీవ వయత్న ము 

నభివివవారిలో ప్రథముడు ఆగవ్లేశాంటీ (1798. 1857) 

అను _్రించికేళన్థుడు యూరపు విండనుందలి చారిత్రక 



ఆర్థశాన్ర సిద్ధాంతముల చరిత్ర 

అర్థిక శాఖలకు ఇతనిని స్థావకునిగ వరిగణింపవచ్చును 

ఆశని దృష్టిలో పాంఘిక ఇ్యాస్త్రమనునది ఒకే శాన్రము 

ఇళర వీఛానములను పూర్తిగా వర్జింసక ఛార్మితకమయిన 

పోలిళలిను గమవించుట ఇందు అవఅంబించనలబన డ్రధాన 

విధానము విపుళార్థములో యావత్తు చర్మితయు, చేట 

పరిస్థితులకు సంబంధించిన విషయ సామ గియు, ఆర్థిక 

పరిశోధనకు ముడివరుకు నియ్యగల ను'కేతములు శ 

నూతన విధానము, వి_స్శృత అంగీకారమునొంది ఫ్రాన్సు 

నుండి యూరపు ఖండమునందలి ఇతర దేశములకు 

వ్యాపం జొచ్చెను జర్జునీలో ముఖ్యముగా ఈ చారి 

తళ పద్ధతులు సొమ్యవాద వీస్థాంతములి లలవరచుటప 

ఉవయోగింపండెను ఈ సందర్భమున కారల్ మార్కు 

ఈగిల్సు, రాడ్ వెర్టన్, లాసల్లేల నామములను ముఖ్య 

ముగా "పేర్కొనవలపి యున్నది అదనపు విలున 

తము (Theory of Surplus Valne) న్కు 'వెట్టునిడివారీ 

పారిశ్రామిక విధానమును వళింపలేయగల విషక్రిములు 

చాని గర్భమునందే కలవను సీద్ధాంతమును వట్టవిడువళ 

నమర్థించుటలో మార్క్సు (పపిద్ధుడు వంపళములో 
సెట్టుజడీచారునకును, శార్మకునకును వ్రైరుఢ్యము నాతడు 

నొక్కి వళ్కాణించెను చెట్టుండిడారీ ళ్ళషి నశించుట 

అనివార్య మనియు అంతటితో కార్మికులు అధినేళల్రై, 

ఉశ్స్ప క్తి, కాతీయమగుటయు, నరిశ్రమృపై కమ్యూనిస్టు 

ఆధిశారము పాధ్యమగుటయు ఆరుగు నవి ఇతడు అ 

గ్రాయవశిను శాస్త్రాధార సామ్యచాడమునకు మిక్కలి 
దోనాడమిచ్చినవా డితే అప్పటినుండియు ఇకని భావ 

ముళే సొమ్యచాద (వ్రవంచమునం డెల్లెడలను (ప్రధాన 
స్థానమును ఆశ్రమించెను 

లావెళ్లే "జీరు వేతనమునకు సంజింధిం చిన జీవనళ్ళలి 

సిద్ధాంతము (1002 1) శో ఆనుబంధింఫబడియున్న ది 

నలీన రూవములో ఆర్థికళ్యాన్ర తత్వము పగిణకి 

నొందుటకు ఇ స్రద్భ క్పశ్ఞము విశేషముగా గల శజ్షియు 

యన్ 'జేవన్సు (1885 ట్ర ముఖ్యకారకుడు, ఆయన 

ఆ విధానమువే అవలంవీంచి అమూల్య ఫలిళములను 

సాధింనళా లెను “వకుత్యము - కార్మికులు” (116 
stato i relation to labour) అను ఇతని గ్రంథము వ్యక్తి 

స్వాతంత్ర్య మూత్రము (121165 2009) నందలి నిళ్చా& 

కికిన్ష 

ణ్యమును బృష్టవరిలెను “ధనము మారశపు (5500890) 
సాధన యంత్రము * (money and tho mechanism 

of exchang) అను ఇతని (గంథమొక ఆదర్భగంథము 

ఆతడు వైనల్ యుటిలిటీ అని చేర్కొనిన “నూర్జినల్ 
యుటిలిటీ అను నూ్రమువకును, మరియు "వ్యాపార 

చక్రములు (Trade cycles), మూల్య శలనగకులు 

అనువాని చరిత్రకు సంబంధించిన నిర్ధాంతములకును 

ఆర్థికళ్ళాన్తు వే త్ర లెంతయు బుణవడియున్నారు 

ఆస్ట్రియన్ వర్గము “మార్టిన్ (margin) అను కావ 

“మును శాఖోపశాఖలుగా ఆర్థిక పరికరముగా నుసయో 

గించుటతో అస్ట్రోయన్ వర్గమువారి'పేరు అనునంధింప 

బడినది అతిస్పష్ట భావావ? ఈ శాఖవారిలో పళాళాస్థ 

ఇెందినది, వారి సీస్రాంతమునందలి (ప్రథాన విషయములు 

మూడు 

(1) ఉత్ప క్తి వ్యయములు వెలను నిర్ణయించునను 

ఎద్ధాంతములను అంగీకరింపక |వయోజనమును బట్టియే 

చెలి నిర్ణయమగుశని చారు భావించిరి అది అవళ్యకొమలి 

ఇావిందిన వ్య క్తి యొక్క కల్టేళనుందు (ప్రతిలింబించు నని 
వారి ఉన్టేకము 

(2) ఈ విలువ “మార్జిను' వద్ద నిర్మీశమగునుు అనగా 

తదుపరి భాగముల [ప్రయోజనము తగ్గదలలో నుండును 
నిదవయోగళర మగుళున్న వన్తుకాతము యొక్క 
విలువను దాని లభ్యతను బట్టి నిర్ణయంచునరి, దానినీ 

ఉన యోగమును పొందుచున్న ఆంక్యము అముఖ్య మైన 

(వయోఃనమే 

(8) ఖర్చుఅయిన వన్తువులి విలు వమబట్టి వాటియొక్క 

ఉత్ప క్తి పాధనములకు విలువ వర్పడును అనగా విలువను 

బట్టి ఖర్చులు నిర్ణ్భయమగునుగాని ఖర్భులనుబిట్టి విలువ 

విర్ణయింపబడదు ఈ వర్గమునందతి (ప్రముఖులు కార్లు 

మెంజరు, 'వెయిజరు, బోవాం నియార్కు. అనువారు 

ఆల్ (ఫెడ్ మార్షల్ ఆర్థిక వేత్తలలో నవీనమైన 

ఆర్థిక శార్త్రమునకు గొప్ప [ప్రయోజనము కలిగించిన 
వాడు శే టిడి విశ్వవిడ్యాలయమునకు చెందిన 

ఆల్ ఫెడ్ మార్గలు ఇళడు అధునిశళా(్త్రుమునకు జనకు 

డని పేర్కొనదగిన మవోవ్య క్తి రికార్డో యొక్క, ఉచ్చ కిం 
వ్యయనంజింధ మైన విలువ సిద్ధాంతమును నూ ర్ 



[లోల శాజవినప్పటికిని అతడు చానిని జవాన్సు యొక్క 

మా ర్జికల్ యుటిలిటీ ఎద్ధాంకముతో జోడించి [ప్రయో 

గించి, దాని మూలమున తన వెలను నిర్ణయించు [ప్రాతి 

వదిక సీద్దాంతమును నిర్మించెను ఆది ఆర్థశా్థన్త్రశాఖలకు 

అన్నిటికిని వర్తించునని చూపెను విలువ, ప్రక్యేకముగా 

ఆచేశ, చరథరా ఆనుచాటిలో ఏ ఒక్కచానిపైనను 

ఆధారసడరు అది ఆ రెంటి వైననుగూడ అభారపడునని 

తవ శాస్త్రీయ నిళజక నమ్మేళనములద్వారా మార్గలు 

నిరూవీంచెను పంవఃమునుహాడ అరేరీకిని విభజించి, 

అదేవిటున ఎస్థాంఠమును అన్ని ఉఠ్ప క్రిసొధవములికును? 

నర్తింన జేయవచ్చునని మార్గలు నిరూపించెను తన్మూల 

మున ఆతడు ఆర్థిక విలువకు సంకింధించిన మన భావము 

ok వరన్ఫరానుగుణ్యమును, విక్ణమును కల్లించెను 

(ధ్రతిఉిత్ప శ్రీపొధనమునకుము లభించు (ప్రతి ఫలము, 
ఆేకకు సంబంధించినంతవరకు మార్టికల్ ద్రొడక్టివిటీ 

మీదను, వరభరాకు సంబంధించినంతవరకు (త్రతిసాధనము 

యొక్క ఉక్పత్తి వ్యయమువైనను, ఆధారబడునని 

నీరూపించుటకు, “నూర్జిళః అను ౪కి ముఖ్యమైన 

మాత్రమును అతడు (వ్ర వేళాపెన్లైను 

మార్షలుయొక్క నీర్థాంతములు, వరి శ్రమకు వంలిం 

ధించిన అర్థిక విమయములు” “అర్ధళాద్రచూ(తములు” 

“వరిశ్రమ వ్యాపారము,” “ధనము అప్పు బాణి 

జము” అను విశ్వవిభ్యాతములై న ఉద్గంథములందు 

పొందుసరువ విడీయున్న ఏ 

జే యం కీన్సు ఆడమున్న్మిక్, జే యస్ మిల్, 

ఆల్ ఫెడ్ మార్షలు అనునారియొక్క కోవకు చెందిన 

జర్థికశా(స్త్రవే క్రలలో కీమ్సు ఒళడు ఒక తరమునుండియు 

ఆర్థిక సిద్ధాంతములకు సంబంధించిన [ప్రథాన వరిణాను 

ముతో ఇళని'పేరు జోడింసబడియే కన్సడుచున్నది అర్ధ 

శాస్త్రమునకు నంబంధిం చిన సీద్ధాంత చర్చలియందే శాక 

ఆ శొ్ర్రమునకు వంజింధించిన ఆంతర్జాకీయ చర్భల 

యందును ఇతని (ప్రాబిళ్యము చూవట్టుచున్నది 

కీన్స 1981 లో “ధనమును గూర్చి (వాసన 

(గ్రంథము (Treatise on money) ఆర్థశ్యాన్రమునప 

జ్లయన అర్చించిన అమూల్యమైన కానుక కే క్రీలియః౯ 

కై_లిలు అలి వరిగణింవబడు “ఉద్యోగము నడ్డి, ధనము 

అర్తీ నియస్ 

వీటికి సంబంధించిన పాధారణరత్వము' అను (గ్రంథము 

వోధ నాకార్య నిమగ్న లగు ఆర్ధ శొత్రనే తృలందు 

కలిగించినంతటి సంచలనమును ఆడము విత్తుయొక్క 

"ప్రవంచజాతుల నంపది ఆను (గంథను తర్వాత వ 

ఇతర (గ్రంథము కన్లించలేదు 

కీన్సు వెళ్లిడంచివ కానములు (ప్రపంచమండంతటను 

అంగీకృళము త్రై నవి విరుద్యోగమ. కుగూర్చి ఇతడు చేసన 

కృషీ ఆ తర్వాత వెలువడిన అనేక (గ్రంథనులకు మూలా 

ధారమైనడి ఆర్థికళాశ్ర్రము చాలవరకు రాబడి వ్యయ 

ముల (వచావోముః యొక్క వరీన్చరో సంబంధమును 

పరిశీలించుటయే అనియు వరన్పర నంకంధములో 

గల్గిన మౌార్చులే అర్థిక స్థీరత్వము.వై కమ (ప్రావళ్యమును 

శనవరోచునవియు ఇతడు విరూపించెను నిరుర్యోగము 

అనునది పొదుపుచేయనిడిన మొ త్తము'పెట్టుబడుల యొక్క 

నంలింధమునవ నంబంధించిన నమన, కూడ 
అతడు చూవెకు లీటయొక్క సనున్వయము కొరవడి 

నకో నిరుడ్యోగము "పెరుగును వైరెంటిని ననుపాళ 
ములో నుంచగల చర్యలను లీసికొను బాధ్యత పళ్లు 
త్వమే కలిగింవనలెను 

ఉనసంసోరను ఆర్థికళావ్ర్రకే శ్తలు తమ వ్యాసంగ 

మందలి |ప్రాశివడికల వినయనులో వళ్రభానము కలిగి 

యున్నను కొన్ని విషయముల చారయంరు వూర్వ 

మున్నంత వకగ్లీవాఖి ప్రాయము కేడు ఆర్థిక వినయ 

మువై వేడు వెళ్లడింపనడిన శానములు నేనారన వర్గము 

శారి రోజులలోవలె. నిమ్కర్షగ శెప్పండుటలేదు. ఆర్థిక 

శత్రు నిద్ధాంతములలో అంతిమ నిర్ణయ మముకడి ఉండ 

దని ఈనాడు గు ర్తింపవిడుచున్నడి ఆర్థిక విధానము 

అలో నిండినది (వతి రంగముళోను ఆర్థిక 

శక్తుల ఫలితములు బహాక్లిష్టములై 4 ఆర్థిక మూత్రము 

నకు లో బడపన్నవి 

జీరా 

అర్జీనియస్ - స్యాంశి అగస్టిన్ ఆర్టినియన్ 
(1569.1027) “ఉేరుహొంగిన స్వీడన్ చేళపు రసాయన 
శాత్రుజ్ఞడు (దావణములలో విగ్యు[తృనరణమును 

గురించిన ఇతని నద్ధాంతములు ఎన్నియో నమవ్యేలకు 

ఉవళరించినని రీట్రికై 1008 లో ఇతనికి నోజెల్ ఐన 



ఆర్టీ నియస్ 

మొన మీయఖడినది ష్టాక్ వళోములో |ప్రొఫెవరుగా 

మండి తదుపరి నోబెల్ ఇన్టిట్యూటులో శతికరసా 

యన శాఖబ డైరెక్టరుగా శనిపోవువరకు వనిగేనెను 

అర్టినియస్ స్వీడన్లోని రైతు కుటుంబమునకు 

చెండినచాడు ఇతడు 1859 వంవత్సరము, ఫిబ్రవరి నెల 

19 వ శేదీనాడు ఉప్పాళలా పరిసరములో జన్మించెను 

న్కూలు చదువు పూర్తి అయిన తరువాత 1? వ తట 

ఉప్పాలొ విశ్వ విచ్యాలయములో ఉన్నతవిద్య నథ్య 

బంచెను అచట క్ వద్ద రసాయన 

గాత్ర పరిశోధనమునందు శతం 

పొంది, స్వతంత్రముగా పరిశో భవ 

ములు జరుపుటకు స్టాక్ హోమ్ళో 

ఎరిక్ ఎడ్లుండ్ అను భౌతిక ఇాస్ర్రజ్లని 

వర్ణ చేరెను ఆరోజులలో ఇాత్రజ్ఞలు 

(దావణముల ధర్మ్శముల్నవై మోజు 

ఎక్కువగా నుం'జెను వాంటువోఫ్ 

శో(ల్రాన్ ఓవ్ట్యాల్డ్ మున్నగు ఇా్త్ర 
జలు ధ్రావణముల వివిధభర్మములై 

వరికోధనలు జరుపు చుండిరి అందుచే 

ఆర్టినియస్ శన డాక్టరేట్ కొరకు 

(గ్రావణములి విగ్యుద్వావాళకత్వము (Conductivity of 

Solution) గురంచి (ప్రయోగములు (పొరంకించెను 

1684 లో స్వీడిస్ అకాడమీకి విద్యుక్కణమువ తన 

పరిశోధన ఫలితములు నమర్చించెను 

డాక్టరేటు అఖించినమ అర్టీనియన్ పరిశోధనములకు 

తగిన గౌరవము దొరకలేదు ఆయినను ఇతరొదేళ ములలో 

ఆలివర్ లాజ్, ఒన్ట్వాల్డ్ మున్నగు శాత్రుజ్లలు ఇకని 

వరిశోధనములను మెచ్చుకొనిక అదే సంనక్సరములో 

ఉఫ్ఫాలాప ఓవ్ట్యాల్డు రాకవరిన ఆర్టీ నియక్కు కొంత 

గారనము అఖించెను 1855 లో ఎడ్లుండ్ (ప్రయత్నముపై 

ఇతని! అయిడేళ్ళవరోకు యూరన్లోని లివిధ కేశముల 

(వయోగశాలలలో వనికేయటకు న్వీడిక్ అఆశాడమీనుంచి 

చేతనము లిభింబెను ఈ ఆవకాళనును వురన్కరించుకొవి 

ఓన్ట్యాల్డు, కోలార్, వాంట్ హాక్ బోళ్టుష్టున్ నంటి 

|దచు.ఖళాక్రజ్ఞలవద్ద చెక్కు సరిశోధనములు జరి'పెను 

శరునాళ తెప్సిగ్లో కస్ ట్యాల్డ్కు అసిస్టంటుగా చేరెను 

ఈ రోజులలోనే తనకు ఖ్యాకినిచ్చిన అయానీకరణ 

{Elecirolytlo dissociation) నీద్ధాంళమును విళరీక 

ధరించెను, (చ్రావణముల విద్యుద్వాహాళత్వము వై శాను 

పాగించిన (ప్రయోగముల ఫలితముగా ఆ స్ట, నియన్ కొన్ని 

నిర్ణయములకు శాగలిగెను ఇతని సిద్ధాంతమును క్రింది 

విధముగా శెలుననచ్చును 

అనణములు, ఆన్లుములు, అనణాధారములు [చ్రావణ 

రూపముతో అయాన్ల (1021) క్రింద విళ్ళేదింపబడును 

ఈ ఖయనవిచ్ళేదనము నజలతతో అధిక 

మగును అనంత నజలీకృ్ళత (రావణ 

ములో అయానీకరణము సంపూర్తి 

యగునవి అ క్మీనియన్ సీర్ధాంతము 

విద్యు తన రణము అయాన్ల డ్వారా 

జరుగును గనుక నజలికతో విద్యు 

చ్యావాళత్వము బాడ పాచ్చును 

అక్లీనియిన్ సీర్ధాంతము [ప్రకారము 

గరిష్ట విద్యుచ్వావాకత్వము నంపూర్ణ 

ఆయన విళ్ళేదనము సూచించును 
1 వైన గాఢత (సొండ్రత) గల (వాన 

వో ణములోని విచ్ళేదభాంళమును కను 

గొనుటనై ఈ కండి లివ్పత్తిని అర్హీినియన్ తన 
(వయోగముకచ్వాళా సాధించకలి గౌను 

ఇందు పేవిచ్ళేదనాంళమునకు గుర్తు గ£ (ఛావణము 

యొక్క విర్యుచ్వావాకశ్వము వైన, గణ ఆకంక నజలీ 

ళ్ళక స్థితిలో (త్రానణముయొక్క వీద్యుద్వావాకత్వము 

వైన ఆధారవడి ఉండును 
ఈ విధముగా నిద్యుజ్యావకత్వము చ్వారమున 

కొలునబడిన విర్ళేదనాంళములు ఇతర (ప్రయోగముం 

చ్యారమున కొలవబడిన నిలునలతో సరిపోయెను 

అంశేగాళ ఇళనీవరిళోధనములు (చావణముల ఇతరధర్మ 

ములను అర్థము చేసికొనుటకు ఎంతో తోడ్చడినవి 

ఇళడు |దకిపాదించిన, ఉవయోగకరమైన మరియొక 

సిళ్ధాంకము రపాయన (వ్రశ్రియా చేగమునకు. ఉర్ణో గతక్తు 

వంబింధించినది రపాయన్మవకియలు భిన్న అణువుల 
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నంయోగమువలన జరుగును ఈ నంయోగము అణువుల 

మధ్య నంఘర్హము చ్యారమున ఫలించును శాని అయి 

వుళమధ్య జరుగు [వ్రళనంఘర్షము సంయోగమునకు 

చారీ కీయళేంని అర్జీ నియస్ వాదము మామూలు 

ఆయివులకన్న సొచ్చు ళక్సిగల అణువులమధ్య జరుగు 

నంఘర్షములే (ప్రక్రియకు తోడ్పడును అనగా సంఘర్ష 

మునకు పూర్వము కొంతకక్షీ పంపొదించవలెను ఇట్టి 

కి” నంపాదించిక అణుస్పులను ఉశ్తేజీశ అణువు 

అనియు ఈ శ కిని ఉశ్తేజనళ క్రీ అనియు నందురు సాధా 

రణ ఉస్టస్థితిలో ఈ 4 క్తేవితాయివులి సంఖ్య బు 

స్వల్ళము కాని ఉష్ణోగళ చిరిగినరో వీటి సంఖ్య చాల 

త్వరగా పెరుగును అనగా రసాయన (ప్రక్రియ వేగము 

హెళ్ళును ఈ విధముగా ఉహ్టో[గ్రతకు (ఎక్రీయావేగము 

నకగల సంబంధము విళదీకరించుకేగాక ఉత్తేజనళ కీని 

కొలుచుటకు ఒక సమీకరణమును కలిపెస్టైను ఈ సమీ 

కరణము రసాయనమార్చుల విధానమును అర్థము చేసి 

కొనుటకేగాక, రపాయనమార్చును సొందించుటకు 

శానలసీన ఉష్ణశక్తి కొలుచుటకుసూడ ఉపయోగపడు 

చున్నది. శక్తిశ్యావ్రము (Themodynams) చ్వాళా 

కాడ ఈ నమీకరణము రుజువు చేయబడినది 

ఇదిగాక ఎన్నియో విషయముల అర్టీనియను 

జరిపిన పరిళోధనముల యొక్క ఫలికచులు ఓవ్ట్వాల్ళ్ 
సంపాదకత్వము[క్రంద వెలువడిన వ్యతిళ “వై ట్ పిక్స్ 

(Zatschrift) లో |పచురింపలడెను ఈ వరిళోధనముల 

చ్యారమున 'శౌతికరపాయన శా గా గొప్ప చేరు 

పొందుపేగాక నందలకొలది విద్యార్థులకు భౌతిక 

రసాయనములో పరిశోధనలు జరువుటకు ఇతడు ఉళ్ళా 

వాము కలుగశేసెను 

1891 లో స్వీడముకు శిరిగినర్చెను శాని అర్హీని 

యన్కు గౌరవముగల ఉద్యోగ 'మేదియు దొరకలేదు 

అయినను న్వదేశాభిమానముగల ఆర్టీ నియన్ వరజేళము 

లలో డొరకుచున్న ఉద్యోగముఅను శాలిదన్ని ష్టాక్ 

హోమ్ విశ్వవిద్యాలయ కళాశాలలో అతికష్టముమీద 
ఉవవ్యానకుని ఉద్యోగము సంపాదించుకొ నెను 1895 లో 

'ప్రొఫెనర్. వధవి పొండెను అప్పటినుండి అక్లీనియన్ 

జీవికము ఒడుదొడుకులు లేకుండ సాగినదని చెన్పవచ్చును 
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1908 లో వనోలెర్ వహుబూకము  ౦రెను 

ఎన్నియో 'దేళములనుండి గౌరవము పటశెను (ప్రటను 

నుంచి జేవీవతకము (ఇాత్రుఖ్ఞనకు రొడుకు గొన గారక 

చివ్నాము) అఖ్గించెను 

ఆర్లీనియస్ను స్వీడనులోనే ఉందుటరు ఆ దేశపు 

శాజు ఇరనివి నోజెల్ నంష్థలో భౌతి, రరాయికకాఖకు 

శైరక్టరుగా నియమించెను 4 లేవలేటరీలో తనకు 

నబ్బన ఎవయముల వై వరి ధనములు సొగించుటకు 

అ రీనియన్కు స్వాతంత్ర్య మియ్య విణెకు రసాయనమె 

* గాక, వాతావరణ విషయములలో ను (Meteorologeal), 

రోగ నీవారక రప్రాయన (1200400 chemistry) శాఖ 

లోను కూడ ముఖ్యమైన పరిశోధనములు ఇతడు ఇరిపెను 

ఈ పదవిలో 1027 వ అంవత్సరము వరకు పనిచేసి 

అనారోగ్య కారణముచే సరవినుండి విరమించుకొ వెను 

ఒక భారమురోజులు ఇబ్బుచేనిన తరువాత 1997 

ఆ్టోతరు 2 వ ఆురీఖున ఇకడు మృుతినొంబెను 

ఈ క్లీవియన్ ళన చివరిరోజులను శాత్రీయ విజ్ఞాన 

మును జనసామాన్యమువకు అంద చేయు న.ద్యమములో 

గడివెను.. వివిధ దేశములలో జరుగు విజ్ఞాన వేక్తల 
సమా వేములకు వోజరై అక్కడి శ్యాశ్ర్రక్లలత ముచ్చ 

టించుటయన్న ఇతడు ఎక్కువ (ప్రీతి చూబంచుచుండెడి 

వాడు స్వీడను కాన్తుజ్ఞంలో కెర్టీరియుస్ ళరువాలి 

స్థానము అ శ్టీ.బియన్ దే అని చెప్పవచ్చును 

జెళో 

అలంకరణ కళ (Deomhve Art) = అలంకార 

వయో విష్ణుః" అని హిందువులు ఎక్వసింతురు అలం 

కరణము మానవుని స్వభావము కూడ శాను ఉపయో 

గించు నమ్తువులను బుద్ధికించగురీ తిని కూర్చుట లేళ చ్చితిం 

చుట మానవునికి నవజమైననని ఇదియే అలంకరణము 

శాగిశాలతో పూవులుచేయుట, ముగ్గులు వేయుట జిలుగు 

కుట్టుట మొదలగు వనులు అలింళారములు అనబడును 

ఆలంకరణము మానవ్వని వాదయమును రంజింప జేనీ 

ఆన్లోదమును కూర్చును మనకు నిక్కమైన ధనము అలం 

కరణమే మనము డజ్బుచేత డాబును ళొనుచున్నాము 

గొరవమును, ఖోగమును, కీర్తి |వశివ్ణలను కలిగించునది 

ఈకళయే నేటి వడంఠన్థురి మేడ, సోఫావెట్లు, ఆల్మా 
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కీలు పట్టు శివాలీలు నాటి రర్నారు వైభవాలు, రాక 

దండములు, కాజ చీవ్నా ములు _ ఇవన్నియు అలంకరణ 

ఇలితములే వీటినిబట్టియే [వవంచమున 'గౌరవమేర్చోడు 

చున్నది వేయేల? వెండి రూపాయిగా మారుట, 

శాగితము నోటుగా మారుట అఠంకరణ కళా(ప్రభానమే 

నళ్యత యనునది ఈ కళకు బుట్టిన ల్ణయే 

వై కళా విషయ నంతయు మానవుని నృృష్టియె 

యున్నడి శాని ఆశాళము, మబ్బులు, పర్వళాలు, పృథ్వి 

అగ్ని ౪లము, లెట్లు చేమలు మొదలగునవన్నియు ఏవ్మా 

నృష్టికి రెందినని (ప్రళ్ళతి యొక్క అనుకరణము నూన 

వుని సృష్టిలో గాంచెదము నర్వన్వతం[గ్ర నృష్టీ నశ్వేశ్య 

కనిడే నర్వ స్వతం[తమై వరివూర్ణమైన సర్వేశ్వరుని 

కృష్టిలోబి నిదువమాన సౌందర్యమును కళాళారుడు 

, శిండఖిండములుగా చ్మిత్రించుకొనుచున్నాడు  “నక్యం' 

“$నం' 'మందరం అనునట్టి ఆ వరక_త్త్వ పరిణత దశను 

శాందర్య స్వరూసమునచే ఆరాధించుట గాంశగా, 

బోొందల్యము. ఇవా వరములు 'రెంటెకిని సాధన మని 

'ఇలియగలరు సొందర్యము ప్రతి వన్తువులోను అంతర్గత 

ముగ వెలుగుతున్న యొక శీపీ చానినీ శేఖలలే వ్యక్ష 

పరచి రంగులతో ఉజ్జ్వ్యలపరచుటకు చేయు (న్రక్రియయే 

చిత్రకళ అనబడును 

(తిన్నా సృష్టిలోని దృళ్యములను పరిీలించినచో 

వాట్ నిర్మాణములో నొళ (కనుము విన్యాపము, కని 

వించును సృష్టియనునది పువరాన్ఫ శ్రికలిగి 'రేశ శాలమాన 

ములలే నొప్పుచున్నది చిత్రకళలో ఆలంకరణము ఒక 

ఇఖాగము మాత్రమే అయియున్నది శేనలాలంక రణము 

ఫోందళ్యమును న్మూశ్రమే సృష్టించును నందేళములిచ్చు 

చిశ్రములు నేరుగా నుండును బుద్ధుడు జోధివృతము 

(రర జ్ఞానము ఛార్జించిన బృక్యము సంగదేళ చిత్రము 

ముగ్గులు, తిళలు, ఛ్వారజంధములవెని వగిసీలన్నియు 

అలంకరణ చిత్రములు 

(ప్రకృశిలోని కూర్చు, క్రమము, మనటు ఆళ్చర్యమును, 

ఆల్లోదమును కలిగించును. వీటిని మనము మన అనపర 

వూర్తికై ఉవయోగించుకొమటయేగాక ఇ 

ముగ ఛాటిళో మార్పులు చేసినచో నవీ ప్రయోజనా 

ఆంకారము కగును సృష్టిలోని వన్తుకాల నుంశయు 

ఛాలుగు మూలాక్ళతులలోని పరస్పర వమ్మేళనదములలో 

శాంచవచ్చును 

i ప్ప శ్రమము ౨ శకుమ్కో చాకృ్ళరి, లి |శీథుకా 

కళకి 4 విచుకోణ్లాక్ళతి ఎట్టి అళ్ళతినయినను శేఖయే 

నిర్టేకముచేయును శావున చిత్రకళ కంతటికిని మూలము 
శేఖయే ఈ శేఖ ఏడువిధములుగ వరిణమించును వీటిని 

'మూలికేఖ' ఆందుము ఇవి అలంకరణమునకు నీజ 

|ప్రాయములు 

[వ్రథశు శేఖ నుడి (801121) ఇది నీటిలోను నెళ్తి 

* వైనను, నత్తగుల్ల ల -పేనను కానవచ్చును 
శెండవది సున్న లేక వర్తులము దీనిని సూర్యుని 

అక్ళతియందు లేళ నలయములందు గనవచ్చును 

మూడవది శం|ద్రనంక లేక అరసున్న డీనిని విదియ 

వాటి చంద్రునియందును, ఇంద్ర ధనుస్సునందును 

జాచెరము 

చాలుగవది 'ఇాఖాకొండి ఇది మంటలలోను, పొగ 

తోను గాలమందును కానవచ్చును 

అదనది 'తరంగలేఖ దీనిని ఆలలయందు లేళ ఆరాళ 

కుంశలములయందు గాంశెదను. 

ఆరవది 'క్రకచళేఖి దీనివి రంవపుపండ్లు, కొండ 
కోనలు, విగ్యుక్ రేఖలు మున్నగు వాటియందు గాంచె 

దము 

వీడనది సాధారణమైన 'నూటిగిక'. (straight ne) 

దీనిని అట్ట అంచులలోను, బల్లలంరును [శ్రాటియందును, 

దిక్ళ్రము (1205000) నందును చూడవచ్చును 

CON S8§~~™ 
JIN 

నము | 

ఈ ఘూరికేఖలు నునము నిత్యము దర్శించు నస్తువు 

అలో గోచరించును ఈ రేఖలు అలంకరణకళకు (ప్రథాన 

మయికవి వీటియొక్క వివిధ సమ్మేళవములచేతగు, 

బంధములభేశను ఆనేక ఆకృతులు ఉత్పన్న మగును 



ఏఎం కగుపుటలో రెండువద్ధమిల గబునింపదగి 

బమున్నప్ 

1 2$రేఖ ఎరొకదానిని కోయకూడదు లేక ఓక 

లేలి మర్ కశేఖకు అసంగతముగా నుండక సుసంగత 

ముగా నుంగవలయును 

2 ఒరే జాలిళేఖను అనేకసార్లు అంచులో నుపయో 
గించునఎుకు నమావాంతరముగా (parle) ను వమ 

దూరేముగాను వేయవలెను ఇవి పొమాన్యనూ[తములు 

G Ong =a 
రారారా 

వటము 2 

తోరణములు Running నటు? ఈ మూలరేఖ 

లలో ఒకదానిని మరొళచాలిచే శోడించినచో భిన్న భిన్న 

భావము లేర్చడును 

మూల రేఖలను కుదించవచ్చున్ను సాగదీయవచ్చును 

జెదించవిడిన రేఖలు సాగదీసిన రేఖలు 

fmm టాటాలు 

WR, IN 

WWM ల 

224 గాకా 
దిగువ నుదాగారింపబిడిన బంధయు క్షీ ననుసరించి గిచి 

నచో అనంతములయిన ఆలంశారో ఖండములను సృష్టిం 

వీలగును 

సారస నాపి 00001001 నును 4 

Es మి 
ఆల్బిన (ముగ్గులు ఈ కళ నెరుగని అడులిడ్డలు 

ఆంధ్రడేశములో లేరనవచ్చును అతరము (వ్రాయళేని 

అడ్డువారి! అలంకరణము వెన్నతోబెట్టిన విద్య మన 

జములో మూగ మగువలకుగూడ [ముగ్గులు వేయుట 

వేటను 8 

అలంకరణ కళ 

ఉసుపా లతేచే చేర్చిన విద్య ఈ ౪ 1ర్వసాగార*మై 

చీట్రి(ని కీవించియున్నడి 

జక్క తరంగరేఖను ఎన్నివిధాలుగా మలశవచ్చునో 

ఈ రిగువ విరూపీంఎవఎడినది 

కక్కర్ కశాతశాత్రరాక 

నబము 5 

“లయే' (మగడ). అలంకరణ కళను రృళ్యసంగిత 

మనవచ్చును సంగీఠనునకువలె స్వరము, శాగము, 
శాళము అలంకరణ చఛిత్రమునకుకూడ ఆవళ్యకములు 

శేఖ యొక్కయు, స్థలము (200 యొక్కయు. (క్రమ 

విభాగమువలన లయ వర్పడును 'లేఖయొక్క సమ 

గతియు, (కమగతియు లయ యనండును ఇది సంగిత 

ములో శాళమునంటిది 

స్థల విభాగము, (1) మంద, మధ్య, త్వరితగతి రేఖ 

అచే ఇరుకుగాను, విళాలనుగాను |క్రిందివిధముగా చేయ 

వచ్చును మొదట చుక్కలు నమదూరములో పెట్టి దైన 

ఒక మూలరేఖచే కలివినచో నీ |క్రిందివిధముగా నుండును 

ANA 
UG 

[గ నును 8 

AM MMM NN 
వైళావున బిందువులు |క్రకచరేఖంచే కలునబడినవి 

వైశానికి ఇతర మూలశేఖలచే (క్రమపద్ధతిలో శోడిం 
చినచో అంచులోని అలంకరణను అధికళరమగును రేఖా 

గతియందు మార్చుండియు సరిపోటీ |క్రమనుగానున్న ది 



అలంకరణ కళ 

సాధారణముగా ఇంగమ రేఖ ఒకటిగా నుండదు 

ఇట్టీ శేఖలు (క్రమబద్ధమైన ఎడమున్ను గతియు కలిగి 

యుండీ అలంకరణ (వ్యశియతో లయను నృష్టించును 

ఇట్టి రేఖల నమూవా (వ్రవావాగలిళో కొంచెము మార్చు 

గళ్లించినచో అయో నవీనత ఏర్పడి |కిందివిధముగా నడి 
ఎక్కువ అక ర్ల్షణీయముగా నుండును 

1 ఇటేమట్ట నటము? 1 కొబ్చిరిమట్ట 
నృష్టిలోవిలయ అ వేళరీకులరుండును కాని పా ధారణ 

ముగా చానిని వాలుగు విధములుగా విళళింపనచ్చును 

1 సమానాంతరత ౨ చతర 8 |ప్రవరంము 

శీ (కనుకేఖ 
1 నమానాంతరత 

8 వ్రవరణను 

నా శ్రి 
240 

4 లయరేఖ 

బలం wage) భంకీంలందంం0 

(అ తూ 
వటము |! 

అంచుణు అంచులలోను తోరణములలోను “ముఖ్య 

"శేఖ? యొక్క అయగతియు చానిననువరించియున్న ఇతర 

కేఖలును సనునంగతి (2210001048) గా నుండుట అళ్య 

వవరముఆంచు ముండు సాగిపోవుచు పెరుగుచుండన లెను 

తడు మూల రేఖలలోను గదెన వొకచానిని ముఖ్య రేఖగా 

గొని, దాని కిరువై పుల ఇతర రేఖలను జోడించినచో అంచు 

లో గతి, లేక చలనము గలుగును ఉపశేఖలు ఎల్లివ్పుడుము 

"మధ్యఛారా శేఖ నుఆధారముగాశేసికొని వ్రవర్తించును 

NNN. రారళంళఉళ6 

సటము 1కి 

వై కరంగశేఖ [వవావాశేఖమై ముఖ్య 'గేఖరై. నది 

'చానికి సుడులు జోడింనగా, ఉవ రేఖలై నవి 

శేqలన్ధితణ మూలశేఖ లన్నియు [ప్రధానముగా 

నాలుగు స్థితులు కఠివిగా నుండును 

CAAA 10000000 deeeeees 

CARR ల. NN 

1 

iN 
we ih 

5 శ్రి (హై క ఎడమనాలుగా 

4 పడివాబగా 

క్ గుండ్రముగా 
వటము 18 



క్థ వలయావస్థ యొక్క కూర్చులచెత అవేళరకారై న 

పుష్పాక్ళశులు నృష్టయగును వీటిలోని రేఖలు గానుగ 

గతిచే ట్రవహించి కట్టుబడి సంపూర్ణ దృళ్యములను 

నిస్టేశించును 

ఆనుద'సక అలంకరణ చిత్రములలో dr (ప్రకృరి 

లోని దృశ్య పదార్థముల యందును “రెండు భాగములు 

నమమై ఒకా నికి నొకటి పోటీగా స్థాయి (311808) 

గలిగి (బశిలీంల్సిచినచో అనురూవ ($yMMereal) 22 

నులు, లేక దృళ్యములు అనబడును ఇట్టి చ్మితములోని 

వ్కి మాత్మ ఎవరయి గూడ ఎదుటి భగములో (ప్ర 

లించునట్లుండును ఈ రెండు వత్యర్థిభాగముల యొక్క 

కలయికచే ఒకే చిత్రమగును ఆది చూచుటకు అందము 

ఎటము 1| 

చక్కగా పరికీలించినచో (ప్రకృతిలోని అచేకపచార్థ 

ములయందు అనురూవళ వ్యక్తము ఇాగలదు పోకలు, 

వండ్లు, ఉల్లిగడ్డలు కట్ట మొదలగువాటిని కోని రెండు 

భాగముల నశ్లే యుంచి చూచినచో, శెండు భాగముల 

లోని వివరములు కూడ ఒకచానీ కొళటిీ వ్రకిరూవముగా 

నుండును వమాన వ్రకిక గలిగిన ఇద్దరు గాయపల పోటీ 

గానమును సమక క్రి గలిగిన ఇద్దరు మల్లు కు స్త్రీని పీడించు 

ఇారికీ ఆవిచెవులికు కన్నులకు విందొనగూర్చునట్లు అను 

రూపి శములును శౌందర్యమును అందించును 

ఈచి[కములళో సంపూర్ణ మైన'స్థాయి' (3812000) (ప్రకటిత 

మగును వీటిలోని రేఖలన్నియు దృష్టని శమతోజాటు 

అటు నిటు |క్రిప్పి చివరకు నుధ్యభాగమువరకు ెచ్చి 

నదలివేయును డీనిశే దృష్టికి 'స్థెర్యము" వర్చడును 

స్థాయి (381బ0ల అమరూవ చిశ్రనులిళోని రెండు 
భాగములో సంపూ స్థాయి యుండును కావి సరి 

ఇ నమానము శాని భాగములలో స్థాయి యుండినచో ఆది 

ఆశ్చర్యమును కళ్లించును బాట్లు చిన్నవే గావి భారము 

841 
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ఎాౌనగా నుం ఎటలదా ? సమాన స్థాయిని నిర్ణయిం 

చుటకు కో ౦ఠ ప్ర కుర ము అననరరు ఇత బుంలోన 

ఒలంక రణ చిత్రయులలో ఎ ళ్ బది ఖే ఆని అక్రమీంచిన 

అలతి అధిక ప్రమౌణబి గిలగిన ఆకిళకి రేక భ్థలము 

సిక పమతూశిళగా నుండును కాని చిన్న ఆ రికి అధిక 

(ప్రాముఖ్య ముండుట అవవర మైయుండును ఇక న్తంభఖ 

నీడ చాని కన్న "ెద్దగాశున్న ఎ చాని బీడశ* శక్ర 

దృష్టికి స్థాయిని ఒనగూర్చును తూచు వాని దృష్తి 
స్తంభము వై పే లగ్నమసుచుండును దీనికి కారణము 

న్తంభమువై మన్న వెలురు చాయలు చుట్టుప్రక్కల 

(ప్రబేళ ములలో కంటు ప్రగాఢమై.యుంఎుకు. ఇటులే 

తామర పుష్పము చాని చుట్టు వ్యా చిన విశాల వ 

ముల వరినరములలో (వ్రధానమై ఆకర్ష ణీయబిగా 

వెలుగోందును దీనికి కారణము ఛాయేల వ్యశ్యానమే 

శా వర్ణ వ్యశ్యాఎయు బాడ వైయుండుట 

సాలెపురుగు నేతలోని నడిమిభాగములోని తంతు 

రేఖలు అధిక ముగా నుండుటచే వివరములు అధికమగును 

దీనిచే ఆకర్షణ అధి“మై ఇతర విశాల ఛాగములతో 

విశేషించి తులతూగుముండును. శేఖలు ఒకచోటు నుండి 

మరొక చోటికి (ప్రవహించునపుడు ఒక (ప్రత్యేక దిశను 

మాచించును అనే రేఖలు జశేలింగువు కైపు నుండి 

పౌరుచున్నను, అనేక దిళలనుండి విందును వైపు [వ్రసరిం 

చినను, ఆ దిశకు (వ్రళ్యేక ఆకర్ష ణము (ప్రాప్తించును ఇట్టి 

"రేఖల [వ్రయోజనము అలింళారో చిత్రములలో బే గాక, 

సమస్త చిశ్రములలో గూడ చెక్కు బుండును రెండు 

అసమానభాగములు నమానమగుటకు కారణము ఆరెండు 

కూడ సమావాధిక్యమును కలిగియుండుటయే 

వరివ్యా న్స అలంకరణము (Allover Deng) అడ 

వులలోను, &రి బయళ్ళలోను, చేలలోను, తోటలలోను 

పూలు విరగబడి పూయును ఇవన్నియు స్థలము నాక 

మించుచు చ్యావీంచుచుండును వీటి కూర్చువంరు [క్రమ 

విద్ధత కనబడుట దున్తరము శాని ఇవ్వన్నియు వ్యాపించి, 

కిలకిల నగి గిలిగింతలు చెట్టును ణి వరివ్యా ద్ద = లిం 

కృకిలోని (శ్రనునద్ధతి ఇటులే ఆశాళమునై కారలు 

చేలవై శాలిన అకులు, పూలు, జముడుమీడి ముండ్లు, 

కోమటి రాళ్ళు భిన్న వర్ణము లయిన శీన్న ఛాయా (1008) 



అలంకరణ కళ 

భూమిళలతై దూచియున్నారము వాటి క్రమఖద్ధను గ 

పడియుండు అవకాశములు లేవు కాని వాటి కూటమి 

కొంఠస్థత మ్మాకమించుచుర్నడి (ప్రతికూటమిలోని రగావ 

భూమియు, విళామభూమియు తప్పనిసరిగా జ్యామితి 

శేఖాక్ళరి విశేషములు ((ge0metncal details) కలిగి 

యుండి, వివిధ దిక్కులను పుకరావృత్తిని లయలను 

ష్టాయిని గూర్చు వెలుకుడు భాయలను కలిగియుండును 

(ప్రవంచమునంఎలి అన్ని దేధోములలోని ఉర్హమ అభం 

కరణ కళాఖండములలో (క్రమములేని పరివ్యా ము 

లైన ఆలంకృతులు చాల అరుదుగా నుండును ఒక వేళ 

ఉన్నను ఆలి చాంనరకు (ప్రజృత్యనుకరణ (Realist) 

పద్ధలిలోనే ఉండును కాని వివరములన్నియు. ఒళానొక 

అలంకార నూ|త్రమును అనుసరించి, లిగించి ఇరీకరింవ 

బడును = కొన్నిసార్లు గుచ్చము అన్నియు అక నిర్టి్భ్స 

ఆకృశియందు నిండునట్లు వేయుటయు గలరు బనను 

అడి పరివ్యా ప్ప అలంళార మే అగును 

ఈ అలింళరణము నమముగా విభకంవజతిన భూమి 

కనై వేయబడును 

కటను 15 

మూలాళ్ళతులును, గుచ్ళములును (11118) వంకరణ 

స్థానములందు (0203) సమదూరములందుండి భూమి 

కను వమముగా విభజించును 18వ పటములోని1 వ 

పటములో మూదిరి వీకాంతరిత (AllemMRtve) స్థలము 

అంై నను, & వవటమునూడిరి చిన్నని మూలాక, 

ఖాళీస్టలములందైనను వేయబడును ల, ఓ లో మాదిరి 
వట్టిగీళలు లేక చుక్కలు నులుసజడనంయేను 
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వటము 18 
వునరావృత్త అలంకరణను (Repeated Design) 

సాధాంణముగా గోడలవై నతికింపబడు కాగితముల 

లోను, నేరజట్టలలోను అద్దకములలోను పునరావృత్త 

అలంకరణము. కనిపించును, ఏదేని ఒక అరలింళరణ 

గుళ్ళము (క్రమజిస్ధ్థమైన ఎడమిచ్చి (Regular Intervals) 

నంతరణ పద్ధతిలో చ్వితింపవడును దీనిచే అలింకరణము 

పరివ్యార్హమై విళాల్మవ్రదేళముల సమముగా చాక 

మించునదిగా నుండును ఇట్టివి (క్రమలగ్ధమైన కొలత 
గలిగిన కూర్చుచే అందమును స్పందింవే క్రేయును కొన్ని 

అలింకృతులలో  ఖండిశోలకూర్పు నన్నిహిళమగుటేత 

అల్లిక బళ్చన్నమై వేతవలెను గూన వెంకులు వేర్చినట్లును, 

ఇటుక వెడ్డరి నతికినట్లును ద్యోతకనమగుచుండును ఈ 

విధముగా ఖండికల వివిధబింధములచే విశాల వ్రదేళ 

ములు లింళ భూమిళోలుగా మారును 

పునళావృ, త్త ఆలింళారము వ్యా మోనాళ రముగా 

నుండును నిత్యము మనము దర్శించు వస్తువులలో నిట్ట 

(శ్రమము గాంచవచ్చును ఈ కూర్చు అనేక రకములుగా 
నుండును ఆనాసవండు చర్మము చకుష్కోణమయముగా 

నుండును చేవరాప శెట్లు, చేనల వైపొలనులు, శేచె 

ఇన్నెవె శొరటలు ఒక ఛాని నొకటి రానుకొని క్యామికి 

'రేభాక్ళతులు కలిగి వ్యాపించియుండుట చూకుము, 

ఇట్టి వక ఇండికా వునరాన ర్రనమే పునరాన ర్రిత అలంక 

రణ మనజడును 
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ఇట్టి అఅంకరణయి నకు లోహము చర్మము 

కశవలు, కప్పులు, కజ్టలు మున్నగువాటినె కాన 

వచ్చును 

శటిము 17 

వై చిత్రములలో అలంకరణము అడ్డదిడ్డముగా నుండళ 

ఒశేచాలు ననునీరించి కచ్చితమై (క్రనుముగానున్నది 

కొన్ని అలంకరణనులలో రేఖాగణిత ముననునరిం చిన 

బంధములు శాననగును కాని యందలి పునరావ రన 

తంత్రము నుళువుగా నుండక చిత్రభండిక ఒకటిగా 

నుండక, అవేశాకృతులుగల కచ్ళములను నమ[వమాణ 

మును భాయను మాత్రము గలిగియుండుకు గుళ్ళ 

నమూవాములు వంకరటింకరగా (28-28 వృనరాగ 

మించుచు పోటీగా (25౧6) ప్రత్యత మగును 

ప్రయోజనాలంకరణము (Funnel Desgn) 

నభోళాగాన పఫారెడు వతుల తోరణనును గమవించినచో 

ఒకద్భళ్య కబిశ్వము గోచరించును అది జాణాగ్రాళ్ళతిని 

పోలు చాలు గళిగియుండును ఇట్టే ఆకృతిలో సొందర్య 

మును (వ్రయోజనమును రెండును కలివియున్నని 
ఆబిలిస్థ్యమైన నీటిభాతొకటి ముందుగా గాలిని చీల్చుకొని 
పోవుచుండ, దాని వెన్నంటిలోవు కోతులు మొదటిచానంత 

అలంకరణ కళ 

(శ్రమకు గురికావలఎన అవబరము ఉండదు వీటి వ్యూ 

అంధములోనున్న అంంళార "ఎ '|ప్రయోజనాలంకరణ 

మనవిడును అనగా అలంకారబు (ప్రయోజకము నీకో 

వస్తువునందు మిళ+ళ మైనవుడు ఆది వయోజవాలంకరణ 

మగును వ్యూవాము నరియైకచో దాని పరిణామము 

గూడ సపరియగుకు (ప్రయోజనాళంకరణము ఓళవస్తువు 

యొక్క (వమాణముతోను బరువులోను, గట్టికనము 

కోను, దాని రంగుతోను సంబంధము 8 లిగియుండును 

కెమెరాను చేతలలో "తేలికగా నుండునట్లు నిర్మించుట 

(ఎయోజశచాయకము దీని యొక్క ఆకృతిని పంచం 

చుట, అవనరమునుబట్టి "పెంచుట బరువురక్కువగా 

నుండుట, మలచి చంకలో తగిలించినను సుందరముగా 

నుండుట అనునవి దీని ప్రయోజగములు అట్టి ప్రయో 

జనములలో చాని నల్లవిరంగు చాని లికునుదనము 

(Rough texture) కూడ శేర్కొనదగినవి పులులు, 

పచులు లేళ్ళు, పీళాకోక చిలుకలు మున్నగు వాటి 

యందున్న మచ్చలు నాటీని పరినరములనుండీ కప్పి 

వుచ్చుటకు ఉపయోగింఛుచున్నకి యుద్ధ విమాన 

ములవై, ఆయుధముల సైనికుల దుస్తులపై మేఘ 
చ్భాయలను, శెట్లరంగులను, చి(తించుటనలన శత్రువుల 

వారినుండి అత్మ రతణము చేకూదచున్నది ఇటులే, 

చెన్చ్సలు సలకలువలకలుగా నున్నచో వది పొరల 

కుంకును ముంగిటిలో వేసిన పిండీముగ్గులు అందమును 

శూర్చుటయేగాక, చీమలకు ఆహారముగా నుపకరించును 

వానకు ముందు వెనుకల నన్నముగా చెక్కుటచే నది 
వీటిని కోయగలుగును వివిధ మళఠష్ణులు ధరించు ఊర్థ్వ 

పుండములు, విభూతి కెండశాయలోట్లు మొదరిగువవి 

వారివారి నుకచిన్నాము లగుటయేగాక ఆంంశార 

ములుగ కూ డ ఎన్నతగియున్నవి ప్రయోజనము ననున 

రించి మలచిన సవిముట్లన్నియు వాటీయం దిమిడియున్న 

లయగశిరేఖల చేకను, రంగులచేతను న్య్వతబిర్ధముగా 

ఆలంకృతములై యుండి కన్నులకు విందొనగూక్చును 
శ్లేసాలంకరణను శారతీయ శిల్పములలోను, చిత్ర 

ములలోను అచ్చటచ్చట ఈ వింతచిత్రములు కానవచ్చును 

అజంకాలో బాలుగు జింళఠ కొ కేతరి చీ(తింవబడినది ఇది 

చిశ్రశారుని అధిళ శ్రమను తగ్గించి, సంరర్భపూ రకముగా ‘ 



అం౦కరణ కళ 

చిశ్రంపబడుటచే అగ్చర్య మొనగూర్చును ఇటులే భువనే 

శ్వర శిల్చములో నలుగురు వీరుల ఇంధముళో రెండే తల 

లున్నవి ఎటు త్రిప్పీచూచినను చేనికే వేరుగా కనిపిం 

చును జేచాలయనుల వై కోణసిులలో అనగా గెండు 

గోడలు కలియుచోట కెండుకోతులు లేక సింహములుండి 

ఒశేరల మధ్యళాగములో చెక్కబకును శామవ్న కేవా 

లయ నుంటక _న్తంభము వ శెళ్కంలడిన భజనమరడలిలో 

మధ్యఛాగమున వాట్ట ముశేయుచున్న వ్యక్తి యొక్క 

పొదములు కుడి ఎడమల నున్నవారిలో నొక్కౌక్కరి 

పొదముతో కలిసీ రెంణేపొదములుగా మరఠిచబడినని 

(వ 18) కవి జే వదమునకు సంద ర్భానుసారముగ 

శెండు మూడర్థములను గల్పించునట్లు చిత్రమునందును 

శిల్పిమునందున్ను ఒకే రూవములో అనేక రూపములు 

కల్పనలేయుట రూవ శ్లేష అనబడును 

వింధములు (00మ0081100) మూల రేఖలదే తయా 

కైన అకింకృతు అన్నియు "రెండు తరగతులలో విళ్లకింన 

బడును వాటిలో మొదటి తరగళలివి దృష్టికి విశ్రాంతి 

విచ్చుచు నిళ్ళలమై స్థాయిగలిగియండును ఇవి “స్థావర 

ములు (Etat arrangement) అనండును “రెండవ తరగ 

తిని కదలిక గలిగి ఏ న్హరించి చెరుగుచుండునవి ఇవి 

అంగనుము అనబడును (Dynamic arrnugsment)) 

1 కామ! 
1|| * 
జ! 
151112 

మును 18 స్థావర బంధములు 

స్థావరములఅగ్నియు విశ్రాంకి శానమును నూచిం 

చును శేఖలన్నియు ఒకదానికొకటి తులదూగుచుండి 

శ్థంమును వమానముగా చ్యాళమించును 

[1 రామన్న చేవాలయ కల్పము 
"శెండవళరగతి జంగమ బంధములు, అంచులు తోరణ 

ములు మొదలగువానికి ఉశయోగించునవి కేఖలన్నియు 

జకచోటనుండి మరొక చోటికి పారుటచే మన రృష్టిని 

తనతో లాగుకొనిపోవును వీటితో చలనము (ప్రధా 

వాంశము 

పామాన్యముగా కదలిక అనునది ఎడమనుండి కుడి 

దిక్కునకు చూవబడును కవిధముగావే కావింవలడును 

కూడ  ఉపరేఖలు ముఖ్య లేఖను కలియునపుడు 

(వ్రవావాపు దిక్కునుండియే కూడును 

స బబ 

— ———_— 

వటసు 11 

సునంగతి (&rMం0ny) ఆకులు, పూవులు కొమ్మలు 

ఒక (కనుముతో అభివృద్ధిని, శయమును కలిగియుండుట 

గమనింపదగినడి ఒక వత్రమునకును [ప్రక్కనున్న మరొక 
పకమునకును రూపములో అశ్యంక న్వల్బకేద 

844 



ముండుటచే అని చూచుటకు అందముగ నుండును 

వోర్మోనియమునందలి. 'న అనున్వరము (ప్రక్కనున్న 

రిడును నొక్కినచో 6 అను స్వరము వలుకును ఇటు 

లగే "ర ఆను న్వరమునకు (ప్రళ్కననున్న శీడుము నొక్కి 

నశో “గి ఆను స్వరము సలుకును ఇట్లు సస్తన్వరములు 

ఒకచాని (పక్కన నొక్కటి ఇల్లు కట్టుకొనినళ్లే, లేఖలు 
రూపమును న్వల్ప శేదములశే ఒకచాని (ప్రక్కన నొక్కటి 

ఉన్నచో చాటి సువంగతి మనకంటికి గోచరించుచుండును 

ఏకాంత రిరము ఇళ్లు వళాంశరిక (4110008070) 

శేభాదృళ్యములలో కొంత సుకంగతి 

దృగ్గోచరమగుచుండును 

చిత్రములో "రేఖలు రెండింటికంటె 

అధికముగా నున్నచో, చాటి వరన్పర 

చ్నివమే నునంగతి యగును ఒళరేఖ 

మరొళ రేఖతోను, ఒక వర్ణము మరొక 

వర్ణముతోను, గుణ ధర్మమునందు 

వము 81 నంపూర్ణ వ్యతిరేకముగా నున్నను 

ఖండించుచున్నను అనంగళ రేఖలు (COntrastng bnes) 
లేళ వర్ణములు అనబడును 

I శ 8 
విటను || 

వైవటములో 1, 8, 8 శ 5 అనునవి జకడాలి 
|ద్రక్కన ఒకటి యున్నచో నునంగశములు అనవిడును 

శాని 1,6 లు అనంగతములు ఎందుకనగా 1 వృత్తము 

5 సూటిగిక ఉరెంటి గుణధర్మములు చేరు కాని 

ర్, క,4€, 8,8, 2, ఇవన్నియు నునంగకములే 

ఇటులే నర్ణములయందు మనంగకి గాంచనగును 

చారింజ ఎరుపు, ఎరుపు = ధ్యూమము , నీలము 

ఆకుపచ్చ, వనువు నారింజ, మొదలగు వర్ణములన్నియు 

నువంగళములే ఎందుకనగా, వలి జంటవర్లములో వ్దో 

యొకరంగు శెంటిలో కశివియుండుటచే, స్వల్బ భేదము 
ఛలిన రెండును ఇంపుగా జే కన్సీంచును ఎరువు, 

చారింజలలో, ఎరుపురంగు ఈకెంటిలో నుండి, నారింజలో 

44 
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అరింకరణ కళ 

కొంచము పమపువన్నెరీ కలింయుండును కావున 

చూచుటకు న్వల్బకేదముండి హడ ఆకర్థణమును కలి 

గించును శాని ఎరువు, నీలము వబువు అను వర్షములు 

యళాతథముగా పరస్పరము ఛిన్నవర్షములు, ఈమూడు 

వర్ణములను సమన్వయపరశుటకు ఏడ్రైన నొళవర్లము 

అన్నిటిలో కలిసీయుండినచో చిశ్రములో వకత్వము 

(౫9) కుదిరి నువంగతి వ్యక్షమగును లేనిచో ఆసంగతి 
తోచును ఉదా 

గ్ 
Rese << 
మనంగతియు (శ్రమవృద్ధికయములును ఈ కంది 

వన్తునిళ్మాణములతో గాంచనగును 

GE s 
"ర్క 

తటము 14 

పరి[వే&ిత దృష్టిలో (p9ణ9601v0) చూచిన చ్వార 

ములు వరునగానున్న కుండలుకూడ నునంగతి 
నొనగూర్చును 

ఫర్ 



అలంకరణ కళ 

ద్రసాధక రూనము (Decorate Form) 5 రూవ 

మైనను [వథమదర్శనములో సలజీ వ్పముగ గోచరించును 

అనగా గుండ్రముగానో, డ్రీకుజముగానో చతుష్కోణము 

గానో ఫలకములుగానో కనవడును ఇదియే సంతీస్త 

రూనము కాని దీనినే రదేకదీదతో రిలకించినదో అపుడ. 

అవేళవినరములు గోచరించును చానికోశాటు అనేక 

వంకలును వికృకులును కనబడును ఒక కమలముగు 

చూడుడు చూరినరో దాని సంతి క్ష రూము 'గుంత్ర 

ముగా శాల్నించును శాని (వళ్ళతిలోని విరోధళ ప్తల 

వలన 'రాని దళములు మాడియో, ఊడి యో, [క్రమరహి 

తముగా కనబడును 

చిత్రశారుడు ఒశానొక వస్తువు యొక్క ఆకృతి 

యందలి విశారమును తొలగించుటశై, ఒక నులకపర్థతి 

నాశ్రయించును ఛానితై మూలరేఖలను, రూవములను 

బోలు అకృళులను మలచును దీనిచే వం గహరూపములు 

వృష్టియోగును కమలమును ఛి|క్రిచుటకు ఛానిరూపములు 

బోలిన నలయమును చిశ్రశారుడు (వ్రానీయందు "కేవల 

(క్రనుబంధమును చికించును దీనిచే శ్రమలేకయే చాని 

బావము నుఠభ(గ్రావ్యామగును ఇదియే (ప్రసాధళరూన 

మనలిడును 

భూమికా వింధము చ్మిత్రించవలనిన భూమిని నిన్లేశించిన 

కర్వాత చానిలో చిన్నవియు 'వెద్దవియువైన ఆనేక 

ఆలింకార ఖండికలను కూర్చుటకు అనలింలింసవ లసినసద్ధతి 

బంధ మనజడును 

1 అన్నిటికం'కె (వ్రఛానరూవము మొదట సాధారణ 

ముగా మధ్య భాగములో వై నను చానికి సమీసమునం దై 

నను చి[క్రింపబడును పిమ్మట అం్భకకం'పె శక్కున ప్రాధా 

శ్యముగల రూవము చిత్రించలడును తదియందు చుక్భలు 

మొదలగు అల్బాళ్ళళులు అవనరమైనచో ఖాళీ స్థలము 

శిలో నించబడును 

శ అలంకరణ చిత్రములో [నీమాణములు (270001 

కయి) పరిగణనీయములు శొవు 

శ చిక్రశమైన శాగము. ఎక్కువ స్థలమును 

ఆకమించి యుండనఅయును (కొన్ని చోట్ల చక్రిక 

శాగయు ఖాళీ భాగముతో ననూనముగా నుండ 

నచ్చుము ) 

తు వై 
ఛీళీ ఖీ థీ ఫ4 

111111 4400 
YY YALA 
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4 రంగులు, రేఖలు, భాయలన్యశ్యానములు, వర 

నృరముగా సుసంగతిలో నుండవలయును 

6 చిత్రములో స్థాయి ఉండవలయును 

వరి వీక్షణము (penpective) సొధారణముగా అరిం 

శా చిత్రములళో తక్కువే అలంకారఖండములు ఒకో 

చాని.వై నొకటి చేరి కలినిపోకుండుటనై ఖండికలమధ్య 

భాగమున కొంత ఎడనుంచనలయును 

ళో 
వటము 28, 

బు కవు 
6 అలంకరణ చిత్రములో ఛేయవిడు వస్తువులను 

యళాశథముగ చి తి ౧చకళ అకిశయ రూసములు 

(Exaggerated forms) గా చూర్చనలయును 

7 చిత్రశారుడు చిత్రకకశాన్యూత్రములిను పొటించు 

టతోళాటు స్వ(వ్రతిభను [వయోజవానుసారముగా ఉప 

యోగించవలయును 

అఠంకరణమనులో నం చేశ ముక న్న సౌందర్యమే 

(పశానమైనది శావున వస్తు (వమాణముల సెట్లు మార్చి 

నను చిక్కలేదు అవి క్రమగతములై న చాలును వస్తు 

(వ్రమాణములంధును, రంగులయందును; భానమందున 

శారణ మీమాంస తగదు ఇది చిత్రశారుడు కన్న “కలి 



కలల! కార ఇముయండవు అటి ఎఖిస్వన్న మెతే గాలుకు 

బావునచే 5ఖంఉము నోటినుండి తీగెలు భారినవి 

మకరములు మకరతోరణాలై నవి వహాం3లకు తోలు 
'పిరిగినవి వొన్న వాహనము నున్న యెనడి వానుమంకు 

నికి వష్టైునానూలు, నగిపీగల ెట్టిలాగు, ఉంగరాలు 

కంఖచ్మకాది చిన్నాములు వెరిగినవి ఇట్టి అల౦ంకరణయము 

కిల్చకారుని చిత్రము నమనరించియే చేయవిడును 

రంగులు = ఛాయలు (000008 & Tones) 

అలంక రణముళో భావ (ప్రాఛాన్యములేనపుడు రంగుల 

వాడుకను గురించి శాకనాలు చేయుటకు వీలులేదు 

వర్ణలేషనము చి[్రళారుని వ్వేచ్ళ్చవై నాధారపడి * 
యుండును భావమే (వధానమైనచో రంగులు దాని 

శనుసరించి వాడనగును 

భాయ |ప్రతివర్లము కనీసము మూడువిధములుగా 

నుండును (1) గాఢచ్మాయ (నలుపు) (డి) మధ్యవ్భాయ 
(8) మందచ్చాయ (శ్వేళమిశ్రణము) 

మవము ఒకేరంగుమీద ఆరంగునే, వేరువేరు భాయ 

ఆలో వేఎనతో నది దృగ్గోచరమగును 

మిశ్రవర్ణములు ఒక వర్షములో నురొక వర్ణము 

కలిసినచో మి[ళను వర్ణ నునబడును మిక్రవర్శములు 

చూచుటకు (ప్రాథమిక వర్ణముల (Primary colours) 

కంచె తక్కున దీ ప్తికతిగి యుండును కాని ఉత్తమ 

కళాఖండములన్నియు ఇట్టే మిగ్రవర్ణ సమన్వితములే 

అవనచ్చును అలంగరణ చిత్రమునందలి వస్తువులను 

సహజ వర్జరూసయుకములుగా చి తింవనలయునన్న 

నియమము లేదు 

కొం శే 

అలంకౌరశొస్త్ర చరిత్ర = రాజశేఖరుడు తన 
శావ్యమీమాంసలో అలంకార ళా న్రమును తొలుత శివుడు 

(అనా కొవగెననియు, (అ్రవ్మోనుండి అది ఇకరులకు 

లఖించుచు వళ్ళెననియు చెప్పెను సంవ్కృృతాలంకార 

శాశ్తుమునకు భరశముని (వాసన చాట్యళాన్తుమే 

పుళాతనమైన మూల[గ్రంథమని ఇావించబడుచున్నడి 

శాట్య మునందలి మొదటి ఐదు అధ్యాయములు 

కి 5 వ కళా్దికి పూర్వము రచింపబడినట్టు 'ఇెలియు 

చున్నది నంస్కృతమున ఆలంశార శాస్త్రమును గూర్చి 

అలంకారళావ్ర చరిత్ర 

(ౌనీనవండిత (వ్రశాం కులు చెక్కురుః అరు గాయాడిన 

ఉ్నంథములును చెక్కులుకొలను ౨౨ యెన్వియన భాను 

ముని శా వ్యాలంశారిము (| శ రివ కళాబ్టికి 

పూర్వము), దండిశా వ్యూదర్శ్గము (8 శరఠివ 1g) 

ఉద్భటుగి అలంక ర సారఖర్మగ్రహము (1 శరన 

శశాలి) , వామనుని కా వోష్టలం కార సూకశ్రవృ త్తి 

(డీశరివ ళళాల్టి), రుడ్రటుని శావ్యాలంకారయి 

(4౯ 825 876), అనంవనర్థనుని ధ్వన్యాళోకము 

(18 ¥ 840 870), రాజశేఖరుని కావ్య మీమాంణ 

(క్రీ ౪ 870.660) ముకులభట్టు అభిధావృ ర్తీమాశ్ళక 

(క్రీ శవ కోశాక ఆంక్యళాగము) , భట్టకెకుని 

కావ్య కౌతుకము (క్రీ ౪ 950 980), శట్టనాయోకుని 

బ్య్బాదయదర్పణము (శీ శ 300 1000), కుంఠకుని 

వ(క్రోక్సి జీవితము (క శ 986 1026), ధనంజయుని 

దళరూవకము (క ౯ 10వ శశాలన్డీ మధ్యభాగము) 

రాజొనకమహిమ భట్టువ్యక్తి వివేకము (dr 1020. 

1060), భోజుని సరస్వతీ కంరాథరణము, కృంగార 

(ప్రకాశము (1 ౯ 1080-1050), ఊమేండ్రుని 
కాచిత్య విచార చర్చ, కవికంఠరాకరణము (కళ 

1000 1068), మమ్మటుని శావ్య|ప్రశాళము (| ¥ 

1060 1160 కాలీ ఉ ఛా), రుయ్యకుని ఆభింశాగ 

సర్వస్వము (క్రీ ₹ 1150 వెదవ, వాగృటుని 

శాగ్భృటా అంశారము (1 ౪ 1150 శరుచాళ), హేమ 

చంద్రుని శా చ్యానుశాననము (é శ 1100411008 

శరువాత 1178), అయకేవుని చం్యదాతోకము 

(8 ₹ 1200 1860), విచ్యాధరుని వశావళి (1 ౪ 
1885 1826), విద్యానాథుని (ప్రశాపరుద్ర యశో 

భూషణము (క్రీ శ 1296 1815), చాగృటుని 
శావ్యామళాసనము (క్రి ళ 1 వ శశాల్డి) లిశ్వనా 

థుని సాహిత్య దర్భణము (కీ శ 16 వ శకాల్లి) 

శానుదత్తుని రనమంజరి, రవకరంగిణి (క ళ 18న 

శశాబ్ది అంతమున, 1కీ న ళ ఆదియందు), రూన 

గోప్వామి భ క్రిరసామృత సింధువు, ఉజ్జ్వల నీలమణి 

(శీ శ 14701554), శ్రేళవమి(నని అలంకార 

శీఖరము (క్రీ ళో 16 వ కాలి ఉత్తరార్థము) , అప్పయ 

కీతతుని వృక్తివార్తిోము, కునలయొనందము, చిత 
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అలంకారశాత్ర చరిక్ర 

మీమాంన (| ౪ 16న కళాల్టి అంతము 17 

అది), జగిన్నా కుని రనగంగాధరము (క ౪ 1620 1680) 

ఆభఖంశార కాన్త్రచమునగా కావ్యమును కాభ్యాంగ 

ము౭ను గూర్చి వివరించు శాశ్రుము ఇండోయూరవి 

యను ఖానలలో బుగ్వేదము అక్యంత (పొచీనమైన 

(్రళమ (గ్రంథము ఆది ప్రధానముగా డేవశలను గూర్చి 

శేయలడిన స్తోతాత్మకమైన మం[క్ష్మగ్రంథమైనవ్నటికీని 

చానీయంథి శావ్యఆతణములు లిశేషముగా శాన్నీంచు 

చున్నవి ఒందు ఉషమ్సమ వర్జించు బుక్కులు బుందర 

శాన్యఖండములు కొన్ని బుక్కులళోఉవమా వ్యతిరేక 

ఆలికయోక్తి 3 శశ్చేకార్యలం కారములు మీగులి 

నునోవారములుగొ |ప్రయోగింవబడినవి తరువాతి లౌకళ 

శాన్యము;తో నెనే వేదవాబ్మయములోటాడ ప్రకృతి 

మున్నగువాటి వర్ణనము మనోవారముగ చేయబడినది 

నాటక లీజములుకూడ వై దిళ పాహిర్యమునందు కన్ఫట్టు 

చున్ని నాటక విర్మాణముకొరకు బుగ్వేరమునుండి 

పొళనును, పామ వేచమునుండి గీతములును, యజస్సుల 

నుండి అశినయమును అథర్వ వేదమునుండి రనములును 

(గ్రహింవబడినవనీ భరతుడు వాట్య శాస్త్రములో చెప్పెను 

వేదశాలిము తరువాక ్రీస్తునకు అనేక కశాబ్దులకు 

అ ఉక్సషష్టమెన వాక్యాలను వంవ్యృక 
ములో చేయబిినది రామాయణ నునోఖారత 

లం అత్యున్నతమైన కాన్యరచన సాగెను అలంశార 
శా్త్రములో ఉర్గంథములై. న ధ్వవ్యాలోక, కావ్య 

(ప్రశాళములలో నురోఖారశమునుండి గృ గ్రగోమాయ 

సంచాచాదుతై న ఆవేళ నినయములు ఉదవారింనజడినవి 

రామాయణమునుండికూడ కొన్ని శ్లోకములు ఈగ్రంథ 

ములలో శీనుళొనజడీనవి 

అలంకార కాస్త్రారంభను (కళ రెండన ha 

కాటిల్లియ్య, ఆశరువాకివియు నగు శాసనములను అట్ట 

ఆంశప్రీ ఫౌర్వకే అలంకార శ్యాన్ర్రరచనము ఆరంభింస 

బడికట్టు తెలియుచున్నది (క్రీ శ 150 క కంవత్సరవు 
ర్యదచామువి జునగఢ్ శాననమునుబట్టి అప్పటి శే శావ్యము 

గద్య వరార్థట్టకమయి యుంగననియు “స్ఫుట మధుర 

శాంతం అను కావ్యగుణ ములు శెలిసియుండె 

ననియు Mpeg ఈ యంళమునే అంతస 

కొంచెము పూర్వవు దైవ "నిరివులుమాయి ' నానికో శాస 

నముకూఢ తెల్పుచున్నది ఆడి (పాక్ళతభావలో నున్నధి 

ఈ "రెండు భాననములేగాక [క్రీ శ మొదటి రెండుళళాట్టు 

అలోని సంవ్కల్భత (పొళ్ళత శాసనములు ఈ విమయిమును 

(ధ్రువవదశుచున్నవి ఇంతియేగాళ ఈ కారనములలో 

“గంధర్వ వేద నటాగీక వారి[త-ఉత్స వనమా జ" ఇశ్యాది 

శద్దిములు చాడబడివవి వీటిలో శబ్ఞాతీంశారములు దీ $ 

నమాఎములు కలివు పూర్వపు గద్యప్రవింధములు ఈ 

న్రైలిలోవే (వాయబడుచుండెడివి వీటినిజట్టి చూచినచో 

శ (పొనీవశాలమునంకే అలంశార శాల్ర్రము ఎంకో అభివృద్ధి 

ఛెందివట్లు కనిపీంచుచున్న ది 

నిరుక్తమును (వ్రాబన యాన్మముని బుక్వేదము 

లోని “ఇదమివ, ఇదంయభా అగ్నిర్న, తద్వక్"” 

మొదలయిన ఉవమొలం కా రీద్యోతక ములగు పదములను 

ఉదానారించెను ఇవియేశాక అనేక ఉసమలు వేద 

ఛాళ్ళుయములో ఉన్నట్లు ఆలువుచు యావ్కముని 

ఉవమా భేదముఖనుకూడ నినరింఛెను పొణీని వ్యాకరణ 
నాూశ్రములకు పూర్ణమే ఉపమోలంళారమునకు అంగము 

శ్రైన ఉనసూన, ఉవమేయ, సామావ్యధర్థ, ఉవమా 

వాచకములు శెలిసియుండినట్లు “ఉపమిళం 'న్యాఘాదిఖి; 
పామాభ్యా 2 (ప్రయోగే, 'ఉపమావాని సామాన్య 

వచవైఃి ' ఇక్యాడి మ్యూర్రములిధలన నునకు న్పష్టమగు 

చున్నడి వ్యాసుని [బత నూత్రచులలో ఉననా రూన 

శాలంశారములు వేర్కొనబడినవి (క్రీ ళ ఒకటి రెండు 

శళాబటులలో రచింపబడిన అశ్వభోషుని బుద్ద చరితము, 

సొందరనందము అను శావ్యముల నలన ఫూర్వమే కొన్ని 

అలింశారములు (ప్రచారములో నుండినట్లు కేటబడు 

చున్నది కరకుని వాట్యళాప్షిములో రసనిర్ధాంతము, 

వాటక శితణము, నాలుగు అలంకారములు, గుణములు 

వివరింసవిడినని కాణుడు తనళాదంబరిలో ఆతరచ్యుతక, 

మాళాచ్యుకళ, వీందుముతి మొదలగు [ప్రహేళికలను, 

శేష = తక్రేత = ఉపను = దీవళము ద్యలం కార 

ములను గుర్తింశెను వెన ేర్కొనజడిన ఆంళములను 

ఇట్టి (కీ ళ 6వ శణాక్టివరశే లౌకిక సంస్కృత చాజ్మియ 

ములో అలంకారములు, శావ్య భేదములు వర్చడి ఉండ్లీ 

నట్లు మనకు శెలియుచ్చున్నది 



శాఫ్రవానుము (ప్రాదినాలంశారికులయిన భొమభా 

చామన ర్వుద్రటులు తమ్మగ్రంథమ.లకు సాభారణముగా 

*శావ్యాలంకారము' అనుషేరుకే పెట్టిరి ఈ |గంఛ 
ములు ఈ చేరు పెట్టుటకు ముఖ్యముగా వీటిలో 

ఆలంశారములకు |ప్రాధాన్యమిచ్చుటయే ఇయుండును 

అలంకాడ్రము అనగా ఆలంకరించునది శావ్యళోభా 

చీకునై నది శావ్యాలంళారముల గూర్చి లత్యలతణ 

ములను అలుపునట్టిడి శాబట్టియే, ఈశా న్థ్రమునకు 

అలంశారోశా వము! అని చేరువెట్టబడినడి కొందరు 

లాతణికులు తన్నుగంథములకు అలంశారకా న్హమని, 

చేరు పెట్టలేరు ఉదా దండిశావ్యాదర్శము ధ్వని 

శారుడు అలంకార శా _స్త్రిళ_రృలను శావ్యలతణ కర్తలు 

అనియే న్యనవారించెను ఈ లతణ (గ్రంథములకు సొబాత్య 

శా్హ్రమని కూడ మరియొకపేరు కలడు శరువాతి 

లతణ(గ్రంథళ ర్తలు పొహిత్యళస్టమును జావ్యము అను 

నర్థమువందే వాడివారు విర్భిణుడు “పాహిత్య పాథో 

నిధి మంభనోత్థంీ అని సాహిశ్యళబ్దమును తన విక్రమాంక 
శేవచరికమునందు శావ్యము ఆను నర్భమునందు ఉపయో 

గించినాడు రాజశేఖరుడు పౌహిక్యళా వము అయిదవ 

శ న్ర్రమనియు ఆడి చకుళ్ళా్త్రముల సారమనియు తన 

శావ్య మీమాంనళో ఇెల్చివాడు పాహిత్యమనగా శక్షార్థ 

ములు సహితము లై యుండుట అవని నిర్వచనము చెన్న 

వచ్చును సాభారణముగా శావ్యలతణములను 'కెలువు 

ఛా న్త్రమును సొహిత్యళా ప్ర్రమని కూడ వాడుట పరీ 

పొటిమై వచ్చుచున్న దీ 
అలంకారశావ్ర విషయములు 1 శావ్యవ్రయో 

ఆనములు, 2 శాన్య'హేకువులు, 8 శావ్య విభాగములు 

4 ళక్టార్థములు శశ క్తులు ర్ శాన్యలతణములు, రన 

అలంశార, రీతి, ధ్వని, కొచిక్య, వో క్రి వాదములు 

6 శైశళ్యాది వృత్తులు, 1 దోషములు మున్నగునవి 
ఆళింశార శాస్త్రమునందు చర్చింపబడు విషయములు 

నైన మాచించబడిన విషయ ములను అన్నింటిని సాధా 
రణముగా అలంకార కామ్రు (గ్రంథములన్నీయు చర్చించీ 

నవి ఈ కాస్త్మగంథములు అవేత నర్గములుగా నున్నవి 

(1) విళ్వవాథునీ సాహిత్య దర్పణము, విజ్యానాకుని 

క్రశావచుగ్ర యళోళూనణము = ఈ శెండు కృతులును 

అలంకొరళొస్త్ర చరిత్ర 

పై విషయములను నాటక లడణములకోపాటు నమీశి౦ 

చినవి (2) దండీకావ్యాడర్భము చామనుని కాన్యా 

అంశార మూ్రవృళ్తి భామబా, రుద్రట శాగ్భటుల 

శాచ్యా అంశారములు, మమ్మటుని శావ్య (ప్రకాశము 

జగన్నాథ వండితుని రనగంగాధరము ఈ మొదలయిన 

అనేక మ(ప్రబద్ధ అలంకార శా స్త్ర గంభ్రములు ఒక నాటక 

లతణమును తన్న కావ్య విషయములనేన్ని ంటిని (ప్రాయిక 

ముగ చర్చించినవి (8) భరడుని శాట్యశా న్ర్రము, 

భనంజయునీ దశరూపకము మొదలగు కొన్ని (గంథ్రములు 

నాటక లతణములు రసన్వరూవమును మాతమే 

చర్చించినవి (4) అలం కారో పొారసం(గ్రవాము, అలంకార 

నర్వవ్వము, కునలయానందము, చిశ్రమీమాంన, మొద 

లగు ఆవేళ కృతులు అలం కారములను మ్మాశమే చర్చిం 

చినవి (ర కొలది [గ్రంథములు (వశ్యేళ సీద్ధాంశములను 

చర్చించినవి వాటిలో ఢ్వన్యాలోకను ధ్వనిదర్భను, 

వ్య క్తివివేకము వ్యంఅనానృ క్తి ఖండనమును వ్యశో క్రి 

జీవితము వ క్రో కి చర్చనుణేనెను. ఊమేలదుని బాచిత్య 
విచారచర్చ కొచిత్యమే శావ్యకీనికము అను విషయ 

ముమ |ప్రత్రిపాదింశెను 

1 కావ్య ప్రయోజనములు కావ్యము కళాళ్ళకను 

చానివలన భావుకులకు వెంటనే రసానందము కలుగును 

నంవ్కృత శాన్యవిమర్శకులు పురాకన కాలిమునుండియు 

రపానందము'నే కావ్యవయోజనముగా జేర్కొనిరి 

ధ్వన్యాలోకవ్యాఖ్యాతయగు అభినవగుప్తుడు, కావ్య 

మునకు ప్రీతియే వ్రయోఇఖము అదియే 

మండునని చెప్పివాడు అలంకార శాస్రుకర్తలు శావ్య 

గ్రయోజనమును అనేళ విధములుగ కెలిచారు (1) 

దుఃఖశాంతి (త) మతవిజ్ఞానము, తశ్వళాక్రజ్ఞాళము 

(శఫోళావై పుణ్యము, వ్యవవిర జ్ఞానము ఈ ప్రయోజన 

ములు కావ్య పరికకు చేకూరును శావ్యరచసవళన కవికి 

శ్రీర్తియు, ధనమును చేకూరును నాట్యము, [మను 

చేతను రుఖాదుఖశేశను వరితప్తులై న వారికి కాంతిని 
చేకూర్చును ఆని భరతముని చెచ్చెను నళ్యావ్యము పకి 

కళకు వుథషార్థము లందును, కళలందును, వై పుణ్యమును 

కర్తరి, ప్రీతిని కలిగించునని కానువుుడు భెప్పను శాన్య 

ప్రశాళశారుడు శావ్యమువలన కీర్తి, ధనము, విజ్ఞానము, 



అలంకౌరకొప్ప గరిత్ర 

లోళళ్టానము, అమంగళళాంతిి ఆనందబు, నరువ 

శేళము ఆను ప్రయోజనములు కలుగునని వివరించెను 

ఆనంగము, యళన్సు, వదునిేశ ము అనునవిమ్మాశ్రమే 

కలుగునని హేను చంద్రుని మతము చతుర్వర్గ ఫం 

పైకీ శాస్ర్రములవలన కలిగినప్పటి!ివి శాస్త్రములు 

సీరవములు, దుర్గమములు కనుక నులథమును, మృదువు 

వైన శాన్యము'నే ఫలప్రొ ప్తి పాధనముగొ చలువు రాడ 

రీంతురని, రుడ్రటుని ర్థాంతము వళావ్యయు వీవిఢ 

ముగ ఉవచేశించినను, రామునినలె నడుచుకొనవలెను 

శావణునినలె నడునకూడచు అనియే కెల్చును కావ్య 

వళనమునకు ఆనందమే ముఖ్యమని ఆలంశారీకు లందరును 

PD 

2 కావ్యహేతుప్పులు అలంకార కాన్త్రక ర్తలు నలు 

వురు (వకిళా, వ్యుత్పత్తి, ఆభ్యానములను శావ్యమువకు 

ముఖ్య హేరువులనుగా వక్కాణించిరి ఈ మూడింటిని 

కొలది భేదములతో దందీ, ఛామనాుడు, రగ్రటుడు, 

మన్ముటుడు, వీశానశీశారుడు, అలింశార శేఖర శారుడు 

శావ్య'హేతువులనుగా అంగీకరించిరి నమర్థుడైన కవి 

యగుటకు జక్క (ప్రతిభయేచాలును ఆని రాజశేఖరుడు, 

వాగృటుడు, జగన్నాథ సంజితుడు భావించిరి (వకిక 

యనగా అకి నిశక్టమైన UO |ద్రరికావంతుడై న కవి 

నన్ఫాదయుడైన (పరిక యొక్క వృారయమునకు అకి 

మధుళములు, అవూర్వోములు అయిన అనుభనముళిము 

కలిగించును 

"కళ్ల ననననో స్టేష శాలినీ (ప్రకిభామశా! 

'వీతిఖా అపూర్వనన్తు వీర్శాణ తనూ (దజ్గొ' 

'న్ఫురంకీ వళ్ళ, వేర్చుద్ధిః (పతిభా సర్వతోముఖ 

అని ఇహుముఖముగా అకేకులు (వ్రతికను నిర్వచించి 

చారు ప్రతిక యన తై 9ళాలిళములై న వీషయముంను 

గోచరింవకేయు. ప్రజ్ఞ అది ననాజము, ఆవేళ 

నంప్కొా రజన్యము అనీ కందరు అంగీకరించి నారు 

వకు గూడ భావనాళ క్రి, సంస్కారము ఉండవలెను 

ఆవి కలనానిే శావ్యరపొనుకూతి బాగుగా కలుగును 

“నుక విమైనతాడు శాన్యముంందు న్వతం[క్రించి అచేతన 

వమ్తువులను చేశనములనుగాను, చేతనములిను అచేతన 

ములనుగాను, య ఖేచ్చముగా నహృరయులకు గోచరింన 

జేయును అని భ్యనిశారుడు నుడివెను కావ్య, శా త్త 

లోకిజ్ఞానములు కలిగియండుటయే వ్వుత్న క్తి యన 

బడును మవోకవులయొగ్ద శావ్యశితను వడయుటయు, 

నిరంఠర శావ్యరచనా చ్యావంగము కేయుటయు 

అభ్యాన మనబడును ఇట్లు ప్రతిక, వ్యుత్పత్తి అభ్యా 
నము ఈ మూడును పళ్కావ్యరచనకు అవళ్యకములుగ 

శెవ్నబడుచున్న వి 
శ కాన్యవిభాగములు పాళ్ళాక్యులు శావ్యబిను 

ఇలివోనము గేయము, వాటకము జని విభజించిన ప్లే 

నంన్మృతములో కూడ అట్టి విభాగములు వివిధ విషయ 
ములనుఇట్టి చేయబడినవి దండి కావ్యమును గద్యము, 

పద్యము, మిశ్రము ఆని మూడు విధములుగా వీకకిం 

లెను వామనుడు 'గద్యం కవీనాం నీకవేం నదంతి' ఆని 

చిప్పుటవలన, గద్యరచన కవివతిథకు నికషోవలము 

వంటిదని నృష్టమగుచున్నది దండి, తన శావ్యాడర్శ 

ముతో పద్య శావ్యము, సర్గబంధము (మవిళావ్యము), 

ముక్షకము (ఒక పద్యము), కులళము (అయిదు పర్య 

ములు), కోళము, సంఘాళము (పరన్సర సంబంధము 

లేని అనేక వద్యముల కూర్చు), అని అయిదు విధములుగ 
మండునని శెప్పెను మిశ్రశావ్యము నాటకము మొద 
అయిన హొపకములు గర్య|వ్రబంధము, కథ, ఆభ్యాయిక 

మున్నగు శేడములు గలది సంస్కృత, (ప్రాకృత, అవ 

Gora ఛాషాఖేగములచే గూడ శావ్యము విభజించ 

బడుచున్నది వామనుడు శావ్యము గద్యవచ్యాశ్శకముని 

శెప్పి, గర్యము, వృత్తగంధి (వద్యమువలి నుండునది), 

చూర్ణము, ఉత్కలిళా[ ప్రాయము అనీ మూడు విధము 

లలియు, వద్య[వ్రబంధము అవేళవిధములుగా నుండు 

ననియు వచించెను గద్యవద్యములును అనివిద్ధ (సంబం 

ధము లేవి, నివద్ధ (నంబంధముకలవి) ఖేదములే కండు 
విధములుగ సూచించి, |ప్రజంథము అన్నిటిలోను ర్భళ్య 

ప్రజంధము నర్యో త్తమ మైనదని 'సందశ్భేషు రళరూవళం 
(గేయ ఆను ఛాక్యముచే నతడు స్పష్టవరశెమ చీము 

చం[డ్రాదులు ఇన్యము (వేవ్యము [శ్రవ్యము ఆని శెండు 

విగములుగలెప్పి, (ట్రేశ్యమునకు పొళ్యగేయ రూవము 

లకే డ్ర్వైవిధ్యమును సూచించి ఈ "రెండును అనేక 

'శేరములు కలవి అనిచెస్పిరి వన్తువును ఇట్టి శావ్యము 



(వ్ర+శ్యతము ఉత్పాద్యల౦ మి(క్రము అనికూడ ప్థజీంబ 

బడినది 

4 శబ్దములు, భబ్దళత్తణు శబ్దములు వస్తువులను, 

భావములను బోధించును అర్ధముకు తెయవగల సామ 
ముచే క్షి యనుచున్నారు. శబ్దమునకు మూడుళక్తులు 

కలవు ఆవి ఆభిధ, లచణ, వ్యంజన అనబడుచున్నవి 

అభిధాళ క్తిచే కెల్చిబడు అర్థము చాచ్యార్థము అనబడును 

దీనికే ముఖ్యార్థయు సంశేకిశార్థము అనికూడ చిళ్లు 

లవడా శక్తిచే కెలుపబడు అర్థము అజ్యార్థము వ్యంజవాా 

శక్తిచే బోధింపలడు అర్థము వ్యంగ్యార్థము కము 

లన్నియు [ప్రధానముగా చాచ్యార్థమును తెల్పును కొన్ని 

'వాక్యములందు ళష్టమునకు వాభ్యార్థము మాత్రము చెప్పి 

కొన్నచో, అర్థము కుదరదు ఆనుపస త్తి ఏర్పడును 

అప్పుడు ఆ శబ్దమునకు నంబంధించిన మరియొక అర్థము 

రూఢి వ్రయోజనములనుబట్టి బెబ్బవిడును ఇదియే లజ్యు 

రము వ్యంగ్యార్థమన బడునది శాచ్య లజ్యార్థములకంె 

భిన్నమైనది 'వాక్యమునందలి పదములు తమతమ ముఖ్యా 

ములను బో ధించి విరతవ్యాపొరము లయిన తరువాత 

వ్ శశి జే రమణీయనుయిన మరొళ ఆర్థమువాటినుండి 

న్ఫురెంచునో అట్టి కబ్జళ_క్ట్ వ్యంజవావృ త్తి యనబడును 

శక కలే కబ్దనృత్తు లనియు న్యవగారించుచున్నారు 

6 కాన్యలక్షణములు ప్రాచీనాలం శారికులు శాన్య 

అతణములను ఆవేక విధములుగా నిర్యవించికి ళజ్ఞా 

ములు రెండును కలిసీ శాన్యమని భానువా, వామన, 

రుదట, వో కిజీనిత కార, మమ్మట, హేమశం[ద, 

విద్యావాథాదులు నిర్వచించిరి శబ్దమే శావ్యమని దండి 

అగ్నివురాణక ర్ల, జగన్నాథ సండిత, చం్యదాలోకళారా 

దులు నుడివిరి రసార్శకమయిన వాక్యమే శావ్యమని 

ఆలింశార శేఖరశార విశ్వనాథ వరన్వతీ కంశాభరణ 

ఇారాదులు చెప్పీరి 

శావ్యాశ్శనుగూర్చి భిన్నాల్మిపాయములు కలవు 

భరతుడు రనమును, వామనుడు రీతిని అనందన 

ధ్వనిని వక్రో క్తిజీవితళారుడు వో కిని ఉమేందుడు 

జా చిశ్యమును శావ్యాత్మగా వర్ణించిరి మహినుళట్టుఅను 

ఉద్దండ తర్కపండితుడు ధ్వనిని ఖండించి 'చాని స్థాన 

ములో అనుమాూననును పిచ్ధాంకీళరించిను అశని ననున 

అలంకోరశాధ్ర గర్మిర్ 

రించు వా "రెవరును లేనందున అళనిది ఒక ముఠ మని 

ఇెవ్పుటకు వీలులేదు వ్ర క్రి జీంరకారుడుగూడ ఈ 

గణములో చేరీనవాడే 

ళన ఎద్ధాంతము ఈ వాదమును (వ్యపకకునుణా 

(వ్రతిపొడించినవాడు చాట్యకాన్ర్రక శ్షఆయిన కరకుడు 

అయిశే అంతళు పూర్వము ఈ వాదము లేదని రలచ 

కూడరు చాట్టశాన్తుము ప్రధానముగా నాటక లమణ 

మును తెలుపుచున్నది ధ్వన్యాలోకమునకు, వాట్య 

శాత్రమునక, వ్యాఖ్య రచించీన అభిననగున్లుడు, 

"నాట్యమే భనమని, రవమే చాట్యమని* వచించినాడు 

శావ్యము దశడూవ కాత్మక మే అనికూడ ఆత డనీనాడు 

ఢ్వన్యాలోక రచన జరుగునరకు కూడ కాన్యమునకు 

రవముతో గల నంజింధము ఒకో పద్ధతీ ప్రకారము విన 

రింపవిడ లేదు (ప్రాలీవాలం శార శాక ర్హలు రనపాము 

ఖ్యమును గూర్చి 'ఎరుగరు' ఆని చెన్సుటకు వీలులేదు 

'వర్వాలంశారములు రనములో నే స్యా స్తముణు' అని 

దండి తన శావ్యాడర్శములో శెస్పిచాడు అతడు రనము 
లను, స్థాయి భావములను జాగుగా ఎరిగినవాడు భావము 

వుడు రనత త్తకమును సమ్మగముగ ఎరిగినవాడే కాని 

అతడు శాష్యములో రనములకు |పాఢాన్యమును ఈయ 

లేదు మొదటిసొరిగా తన శావ్యాలంకార (గంథములో 

రవ్మవ్రళంన చేసినవాడు ర్యురటుడు రుద్రటునికి చాచావు 

ఒక ళశాల్లి ఛార్వవువాడై న నాఘుడు శికుపాలనధి 

శావ్యములో రనములను గూర్చి నాటక నందర్భములో 

వర్శించెను నాటకముకో రవమునకు సంలింధము కలదు 

గనుక భరతుడు వాట్యశ్యాన్హ్రములో రనమును గూర్చి 

చర్చించెను నాటకము చకుర్విధాళినయముల చ్వార 

మున రపాఖిన్యక్తిి పామాజికునటు కలిగించును అని 

భరతుడు చెస్పను 

వాట్యశాత్రును, చానినై అభినవగుస్తుడు (సన 

వ్యాఖ్యానము, వరన్వతీ కంశాభరణమ్సు శృంగార 

(వ్రశాళము, దశరూవకము శృంగార తిలకము, ఖాన 
(వ్రశాళము, రనతరంగిణి ఈ మొదలైన |గంథములు 

రవవాదనును సిన్ధాంతీకరించినవి ఈ గ్రంథము అన్నింటి 

లోను రగేసిద్ధాంతమును గూర్చి కొలదిఖేదము చూచింన 

బడినది అన్నిటికన్న (ప్రొచుమైన నాట్య శాద్రములో 

కిక్! 



అలింకొరకొప్ప చరిత్ర 

భరళుడు “విఖానానుళ్లావ వ్యభిచారి నంయోగాక్ రన 

నిష్ప ల్లి? అని రసనూ(శ్రమును రోచియించెను దీనికి నలు 

గుర వ్యాఖ్యాశలు ఖిన్న భిన్న మార్గములతో వ్యాఖ్యా 

నము చేరి వీరిలో భట్టలోల్లటుడు, (శ్రీళంకునిడు, భట్ట 
వాయకుడు అను మువ్వురీ నుతములను మనము అభినవ 

గుస్తని వ్యాఖ్యావమునలవ శెలిసికొనవలనసిడే శానీ 

వారు రచించిన |గంథముయ లభించుటలేదు ఈ మూత్ర 

వ్యాఖ్యాతలలో నాలుగనవాడై న ఆచార్య అభినవ గుప్త 

పారుడు ముఖ్యుడు ఆకడు రనమ.నకు అభివ్య, క్రీ వార 

మును లేవీడీనెను 

ఈ వాదమును అథారముగా చేసికొని ఆతడు తక్కిన 

ముగ్గురి యొక్క *ఉత్సత్తివాదము, అనుమికివాదము 

ధుక్రీవాదము అను నీద్దాంతములను ఖండించెను 'విఖా 

చాను భావసాల్విక వ్యభిచారి భావమనులతో పరిపుష్ట మైన 

రజ్యారి స్థాయిభావములే రవరూవముగ 

బొందును అని ఇతని పిగ్ణాంతము లోళములో రన 

శబ్దము మధుర అమ్లాదురికు కూడ వాడబడును ఆవి 

రుచులు శావ్యరనముకూడ రవ్యమానమే కనుక దాని! 

రవళద్ద న్యవవోరము కలిగినది స్థాయిభోనము రసాళి 

వ్యకి పర్యంతము స్థిరముగా నిలచునది దానికి అలంకన, 

ఉర్దీసన విశానములుు సొల్విళ భావములు అనుఖాన 

ములు, వ్యఖిచారి శానములు సరిపోషకములుగా 

ఉండును (వలి రవమునకు ఒక స్థాయిళాఎము చేదుగా 

నుండును రసౌనుళ్లనము నవృాడయునకు మామే 

కలుగును “శృంగారము, వోన్యము, కరుణము, "రౌోద్రను 

వీరము, థయానకము, భిథత్సము, అద్భుతము," అని 

ఎనిమిది రననులను మతమే (ప్రాచీనులు అంగీకరించి 

వారు కానీ ఆ తరువాత కాంతరనము వాటితో శేర్చ 

అడి రనములు తొమ్మిది అయినవి అది శావ్యమైన 

రామాయణమునందు కరుణరనము (వ్రభావముగ వమ్మగ 

భావముతో అభివ్య క్లమగును 'శాంశరోసమును తోమి 

చవ రనముగా చేర్చవలెనా లేడా ఆను విషయమును 

గూర్చియు, రనేముల వంఖ్యను గూర్చియు ఆలింఇారీ 

వలలో భీన్నాఖిప్రాయములు కలవు రవము సానూజిక 

నిష్టనేళాని నటగతముశారు వటుడు నము 

వలన భయ కోపారి భావములను ఆశీనయించుచున్న 

ప్పుడు ఆయా ఛావముల సంస్కారము పామాటికులశకే 

కలుగుమ 

భోజుడు తన శృంగార ([వ్రశాళములో శృంగార 

మొక'టే రనమని విపులముగా చర్చించి నిర్ణయించినాడు 

అనందనముయము (దన్మోప్వాద తుల్యమునైన రవము 

ఆత్మకు విరతిళయానందమును కలిగించును అది ఒక 

శృంగారమే అనీ భోజుని మతము (స్త్రీ పురుషుల అను 

శాగాక్మకమగు లౌకిక శృంగారమును భోజుడు పరిగ 

ణీంసలేదు ఆత్మకు కలుగు నిరతిశయ మైన శాళ్వతా 

నంద'మే శృంగారమని అతడు చెప్పెను ఈ రసొనందము 
ఇళరు అంగీకరించిన నవవిధ రనములలో నమాన మేగనుళ 

అన్ని రనములవలన కలుగు ఫలము ఒకయేయని ఆతడు 
ఛాలించెను కొందరు అద్భుతము ఒక్కటే. రసమని 

అనిరి భవభూతి కరుణ మొక్కే రననువి నుడి వెను 

ఆళంకొరవాదము శావ్యము పొందర్య మయము 

ఆలం ళారములు అనగా శావ్యపొందర్య వర్థక ములు అని 

ఇభామవాునిముళము రూవశాడి అలంకారములు వాహ్య 

ములే యగును శావ్యళోఖాకరములయిన ధర్శములు 

ఆఠింశారేము లనీ దండి నిర్వచించేను వానునుడు తన 

ఇావ్యాలింశార నూశ్రవృ త్రీలో అలంశారములకు ఉచిత 

స్థానము నిళ్చెనము శావ్యముయొక్క ఉపాచేయతయే 
అలం కారముమీద అఛారవడును అని అతని మతము 

(శావ్యగ్రాహి అలింకారాక్) వామనుని ఆలంశార 

నిర్వచనము మిగుల నమంజనముగా కనిపించుచున్నది 
“పొందర్యమే అలంకారము” అని అతని అతణము 

“అఠిం[్రీయకే అనేన అను వ్యుకృ .శ్రీనిఏట్టి ఆలింశార 

శళజ్ఞము అన్నుప్రాన ఉపమాదులయందు నర్తించును 

ఆలింశారముల శ ర్థృముల యొక్క అస్థిర ధర్మములు, 

శాన్యళోభాతిళయ శారములు, రపోనస్మారకములు 

అవీ విశ్వనాథుని ఆతణము “*చారుక్వ 'హేతుః అలం 
శారళో అనీ (ద్రశావరు గ్రీయము 

కవి పీందర్యోపానకుడు కవి నిర్మితియగు శావ్యము 

పొరదర్యళాశియగును అలింకారళ్ళా శ్రుములో శావ్యము 

సౌందర్యవఠియగు సుందరితో పోల్చివిడినది అందు 

అలంకారములు విద్యనూనమగు సౌందర్యమును వృద్ధి 

వరచును కొందరు ఆలంశారికులు ఆరింశారములు 



అవళ్యకము లనిరి కొందరి ముతమున ఆలంశారములు 

అత్యం కావళ్యకములు శావు “*వనిళాముఖను కాంత 

మయినప్పటి!ని నిరలంశారమగుచో భావీల్లదు అటులనే 

శావ్యముహడ రమ్యనుయినను ఆలంకారముల నేషిం 

చును ' అని భామహాుని మతము గుణ ప్రొ ధావ్యవాడియు 

రీశ్యాశారుడును అగు వామనునకు ఇది రుచింపలేదు 

స కావ్యము యువి యొక్క రూవమువంటిది ఇడి "కేవల 

గుణాళ్ళకమయినను రనీకులకు మనోజ్ఞ మే అలంళారో 

యు క్షమగుశో మిక్కిలి రుచికరము గుణహీన మగు 

కావ్యము యౌవనము గడచిన అంగన యొక్క శరీరము 

వంటిది అలంశారములు మాత్రమే శోఖాక్రరములు 

కావు అనీ అతడు నాదించెను ఆర్యాచీనాలంశారికులు 

శాక్య శరీరమునకు అలంకారములు అంగద కుండల 

వోళాదులనంటివే యను నభ్మిపాయమును వ్యశీక 

రించిరి 

ఆలంళారనులను గుణములనుండీ వృ క్కరించి 

భానుహుుడు శానికము ఆను నలం కారమును గుణముగా 

వరిగణించెను గుణములను మొదట చూవినవాడః వామ 

నుడు దండి దళగుణములను కూడ అలంకారములుగా 

పరిగణించెను “కాల్చిన్మార్గ లిళాగార్థ ముశ్తాః (ప్రాగన్య 

లం[శ్రీయాః నానునుని నుతమున “కావ్యము యొక్క 

శోళాకరములగు శక్ఞార్థధర్శములు గుణముఠనలిడును 

అవి ఓజః (నసాచారులు, యనళోవమూదులు శావ్య 

శోభను అతిశయింప జేయును శేవలాలంకారనులు 

శోభొకరములు కావ గుణములు నిశ్యముఖు అని 

లేనిచో శాన్యశోక్ల యే లేదు అలంకారములు అనిత్య 

ములు ఆలంశారనాదము మిగుల (ప్రాచీనమైనది 

భామవుడు, ఉద్భటుడు, దండి, ర్కుద్రటుడు మొదలగు 

వారు అలంకారప్రాధాన్యమును అంగీకరించిరి 

అలంళారములకును రనమునకును గల సంబంధము 

(ప్రాచీవశాలమునే గుర్తింపలడినది ామవాడు నీవో 

శాన్యము “నకల రనయుక్షము శావలెను” అనెను 

ఛామనోదులు రననఠ్ (వేయ, ఊర్జస్వీ - వళ్ళతులను 

ఆలంళారములనుగా పరిగణించిరి రసవదలం ఇారమును 

ఇ"దర్శిత నృృష్ట శృంగారాది రవమ్* అని భానుహుడు 
నిర్వశించెను ఆర్వాచీనాలం కారికులలో "పెక్కురు వీటిని 

ఆలంకారశొష్త్ర చరిత్ర 

అలంకారనులుగా గణింసలేదు వీరికి అలంకాంములే 

శావ్యములో (ప్రధానముగా గోచరించెసు వీరికి సునిక్చిత 
మగు ధ్వని సీస్థాంశము (|ప్రరీయమావార్థచాద॥) సువి 

శదముశాకపోయినను, ధ్వనిమ్మాత్రను వీరికి “దిశమే 

వీరి మఠమున అలంకారములే (ప్రధానములు 

భరతుని చాట్టళాస్త్రుములో ఉపమ రూఎకము 

కీపళము, యకుకము, అను నాలుగు అలంకారములు 

చేర్కొనబడినను  అలంశారముల సంఖ్య (క్రమముగా 

ఇెపగచు వళ్ళెను దండి 85 అర్థాలం కా రములను 

చీర్కొ.వెను యమకమునుగూడ వివరించెను మమ్మటుడు 

61 ఆర్థాలంశారములను విళదీకరించెను అళ్వారీనా 

లం ళారికులలో కొందరు అలంకారముల సంఖ్య రెండు 

చందలకువైగా నుండవచ్చును ఆవిరి అలం కారనునగా 

ఉక్తి వైచిత్యము ఈవై చిశ్యము అనంతముగాన అలం 
శారములుగూడ ననంతములే యనుళో నఠిశయోక్రి 

శాదు 

భామహుడు, దండి మొరలగుచారు వకో శ్రీ ఆరిక 

యో, అను నీరెండును ఆలంశారములకు మూలను 
అని నుడివిరి భామహుని నుళమున 'వాక్కు యొక్క 
వార్థ శట్టోక్రి ఆలంశారోశ్చాదకము అలంకృతి 

యనగా వశ్రాభిధేయ ళట్టోక్లి యగును" కక్టార్థముల 
వ్యకత యనగా లోకో శ్రర రూవముగా చాటి అవ 

కు శామహొడు నృక్రో క్రికి (ప్రాఛాన్య మీళ్ళెను 
“వక్రోక్రియే సర్వవ్వము వక్రోక్షి మూలనుననే 

అర్థము విశావింనబడును కవి వలో క్తీకొరకు యళ్నము 
చేయవలెను వ్రో్రీలేనిచో అలంశారమే లేదు” అందు 

నవే ఈయన స్వళానో క్రిని అలంకారముగా. పరిగణింప 

లేదు “న్వభావో కి రలంశార ఇతి కేచిక్ (ప్రశత కే" 

అని మాతను వేర్కొనెను దండి అశిళ్ణయో క్రీ సర్వా 

అలంకార పరాయణమని వచించెను “అలింకా రాంశరాణా 

మ'స్యేళమాహుః వశాయణమ్ | చాగీళ మర్ద్యశాము కి 

మీమామతిశయాన్వాయామ్ ' అలంశారములను వైజ్ఞా 

నిళపద్ధకిచే విభజించిన [పథము అలం శారీపడు రుదటుడు 

ఈయన ఆలింశారములను వాస్తవ, భాపమ్య ఆహయ, 

శ్లేసమూలికములుగ విశ్లణించు కొన్ని అభింశారములు 
రేండు వర్గములకు భెందును ఉదా ఉ్యక్చేణాలంశారము 

ట్ a 



ఆలంకారకావ్ర దరిక్ర 

బావమ్యాతిశయమూలము ఉవమాదులు పొదృళ్య గర్తు 

ములు నిఖావవాదులు విరోధగర్భములు శావ్య లింగా 

దులు తర్కన్యాయమూఖములు యభాసంభఖ్యాదులు 

శావ్యవ్యాయమూలములు |ప్రతీపొదులు లోకన్యాయ 

మూలములు సూజ్మారులు గూఢార్థ|కకీశిమూలములు 

శారణనూలాదులు శృంఖలా బంధనూఅములు ఆని 

ఆర్థాలంకారముల వర్గిక్ర రణము అనేక అలంకారముల 

యొక్క కలయిక శంశ్లేన మనబడును అర్థాలంశార 

ములు చకుర్విధములు అవి (1) (వకీయనూనవమ్తవులు 

(8) (వతీయమాన బొపమ్యములు (8) (వశీయనూన 

రన భాచాదులు (8) అస్ఫుట |ప్రతీయమానములు అని 

ఇందు ఆత్రిశయో క్రి మొదలగునవి మొదటివర్గమునకును, 

రూవేశాదులు రెండననర్గమునఖను, రనరచాదులు 

మూడవనర్గమునకును, రబ్యాపారులు నాలుగవ 

వర్గమునక్రును చెంగును అలంకారములు శబ్దగకము 

అనియు ఆర్లగత ములనియు మరియొక విభాగము అందు 

శజ్టాలం కారము అమ్మప్రాన్క యనుకము అని డ్విఢా 

భిన్నము ఛేశాన్ను ప్రాస, నృత్యము ప్రాన, (శ్రుత్యను|ప్రాన, 

(పొన మొదలగునవి అను ప్రాన భేదములు 
లాటాను[ప్రాసాదులు ఉథయగతములు అని కొందరి 

మతము, ఆర్థాలం శరములు ఉషమాదులు 0కారో 

ములలో ఉవనూలం కారము నర్వాదరణీయను “ఉవమా 

కవిలోకన్య మాశాో కవికుల గురువగు శాశిచానుని 

ఉపులు ఇగ శ్పసిద్ధములి 

రత నారసు + ఈ వాదమును (వవేళఫెట్టిన వారిలో 

శామనుడు ఆశి ముఖ్యుడు రండి రీనిశే 'మార్గము' అనీ 

వ్యవవారించిను అతడు వ్రైదర్భ, "గౌడ అను రెండు 

మార్గములను విన్దేశింెను భాముహుడు. రీశిర్వయ 
ఇాడమును అంగీళరించలేదు శావ్యమునకు అక్మరీతియనీ 

చామనుడు సీద్ధాంీళరింతెను రీశియనగా గుణసహీశ 

మైన విష్టినద రచన యని ఆశనిభానము, రీశి గుణా 

శృళమే ఆడు వైదర్శి, గడి, పాంచాలి అను మూడు 

రీతులను వరిగణించెను వామనుడు గుణములు సదియని 

చేరాను ఓజస్సు, ప్రపదము, నమళ, శ్లేష, సమాధి, 
మాధుర్యము, సొఖమార్యను, కిదారక, అర్థవ్య_కి, 

శాంతి అనునవి పదిగుణములు వానునుడు ఈ గుణము 

లను కబ్దగతములుగను, అర్థగతములుగను విళజించెను 

భరతుని నాట్య శా్రుములోగూడ వదిగుణములే 

గ్రహింనబడీనవి భరతుడు గుణాలింశారములను రేనము 

నకు ఆంగములుగా వర్ణించను దండి గుణాలంకారము 

అకు భేదమును పాటింపలేదు వామనుడు అవి ఖిన్నము 

అని చెప్పెను వ్రైదర్శీరీలిలో అన్నీ గుణములు ఉండు 

ననియు, గొడీ రికిలో ఓజస్సు, శాంతి మాత్రము ఉండు 

ననియు, పొంచాలీ రీతిలో మాధుర్య, సొకుమార్యములు 

ఉండుననియు వామనుడు నివశించిను ఈ రీతులు విరర్భ 

మున్నగు దేశములలో ఎక్కువగా వ్యవవొరించబడుటచే 

వాటికి అవేళ్ళు వచ్చియుండునని సూచించెను 

గుణమురి అతణములను నిర్వచించుటలో భరతుడు 
దండి, వామనుతు, భిన్న మార్గములను (తొక్కిరె ఎట్లన 

నమౌసవత్తులయిన విచిత్ర సదములతో గూడినది ఓళో 

గుణమని భరతుడు నిర్వచించిను సమాన భూయ న్త్యము 

ఓజిన్ను అని దండి నుతము గాఢ బంధళ్వను, అర్థ ఫౌఢి, 

ఓజోగుణము లని వానునుడు వి వ్రరించెను శావ్యమునందు 

గుణములు నిశ్యములు అరింళారములు అనిక్యములు 

శాన అలింళారనులు లేకున్నను శావ్యమునకు కాన్యత్వ 

భంగము కలుగదు రీతి ఒకవేళ వా_న్తవమైన కావ్య 

పొరమును అందుళొనలేక పోయినను ఛానికి అకి సమీ 

వమునకు భేరగలరు వానునుడు భెప్పిన మూడు రీతు 

లికు భోజుడు అనంతి, మాగధి, లాటి, అన. నురి మూడు 

రీశులను శేశ్నెను క్ష 
గుణములు నిజముగా శావ్యాళ్ము మైన ళపోదురికు 

శెందినవి మాధుర్య గుణము వ్రశ్యేకముగా శృంగార 

రనమునకు చెందినదనియే, ఆ గుణము వసలం ళ్ళంగా 

రముళోను, కరుణములోను పరాశాష్థ్ర నందుకొనుననియు 

ఓటోగుణము శౌడ్ర, బీర, అద్భుతములుగల శావ్యము 

లల్లో |ప్రశ్యేకముగా ఉండు ననియు, |ప్రసపాదగుణము 

నర్వరన సామాన్యమనియు ధ్వనిశారుడు న్పష్టవరణెను 
ఛామవాుడు గుణములనుభూర్చి చాల నంగ్రవాముగా 

వివరించి మాధుర్య, ఓక, (వ్రపాదగుణములను మాత్రమే 

మాచించెను తరువొకి కా్తుళ ర్లలైన హీను చందా 
దులు గుఇనులిను వై మూడింటినరకు తగ్గించి 'తక్కిన్న 
గుణములు ఈ మూడింటిలోవై నను చేరును లేచా నిజ 



ముగా దోషాభావమే. గుణము! అను సీద్ధాంతమునైన 

అనువరించవలెను అని మడివిరి 

ధ్వనివాదము శావ్యనూళ్గ (ఆత్మ) విదూాసణము 

నందు థాను, దండి, నామన, అనందవర్థమలు ఒకరి 

కంక నొకరు ఒక్కొక్క ఆడుగు పురోగమించిరి వీరిలో 

వానునుడు (వ(వ్రథమమున శావ్యమునకు ఆత్మ అనునది 

కలదనీయు అది రీతియనీయు వచించెను ఆనంద వర్గ 

మడు ధ్వన్యాలోళ మను (గ్రంథమును (వానెను అతడు 

పూశ్వాలం శారరికులకు పరిచికము శానట్టియు, అఖీడా 

లశణలకం'ఖు ఖిన్నమై నట్టియు ఒకానొక న్యంజన అను 

వృత్తిని ప్రతిపాదించెను ఎట్లన గంగాయాం ఘోమః(గంగ 

యందు గొల్లివల్లె) అనుచోట లతణశేత శ్రీరము లశతము 

శాగా, కీశశ్వ పొవనళ్వారులు ఈ వ్యంజనావృ త్తి 

చేతనే శెలుపబడును లతణ, లత్యార్థమునుచెబు విరకి 

నొందగా, శీకత్వ, పొవనళ్వాడి బోఛార్థమై తవ్పళ 

మరియొళ వృ్తిని అంగీఠరింపవలని యుండును ఆది 

వ్యంజనాన శ్తియే, మరి యొకటి కాదు అని బెప్పెను 

ఆశందవర్ణనుడు ధ్వన్యాళోకమునందు ఒక (క్రొ క్త 

ఎద్ధాంకమును ఆఏిమ్కరించెను “ధ్వనశీశి ధ్వని? (కావ్యం) 

ధ్వవ్యకే ఇతి ధ్వవిః (వ్యంగ్యార్థము) , భ్వవనం థ్వని॥ 

(వ్యంజతా) అవి అభినవ గుప్తాచార్యుకు ధ్వని శబ్దము 

నేకు మూడు రీతుల వ్యుత్నత్తులను (గ్రహించి, శాక్య వర 

ముగా, వ్యంగ్యార్థపరముగా, వ్యంజనావృ _క్రీపరముగా 

వ్యాఖ్యాన మొనశ్చెను ధ్వని జీవితము అనుచోట ధ్వని 

శబ్దమునకు వ్యంగ్యార్థమనియే అర్థము * ఆవందవర్థనుడు 

ధ్వని ప్రాధాన్యచాది ఆకనీ నీర్చాంత మీది "కావ్య 

స్యాళ్ళా ధ్వవీః ” శావ్యమునకు ధ్వని అత్మ తోకమున 

జీవితము ఉన్నపుడే శరీరమునకు ఆలంశారములు మున్న 

గునవి సొందర్య నంపొదళము లగుచుండుటశేక, ఆలిం 

శాళారుల కం'చె జీనితము (పొాముఖ్యమును వహించు 

చున్నది ఆశ్టే కావ్య శరీరమునకు ధ్వని యనునది జీవి 
తము అనగా ఆళ్ళ అదియే (ప్రథానమయినది జ ధ్వని 

వస్తుధ్యలి, ఆలం కారథ్వని, రనధ్వవి అని మూడు కెరగులు 

ఖీటిలో రపధ్వని, ఉత్తమోటత్తమము అలంళార గుణ 
రీతులు అనునవి ధ్వనికి ఉవస్కా రకములుగా (తోడ్పడు 

ఆలంకారశాస్త్ర చరిత్ర 

నవిగా) నుండదగుపు అని వచీంచి, అలంక రగుణరీతి 

నీద్ధాంత ములను ధ్యనీశారుడు, లన ధ్వని సిడ్దాంతమునకు 

అంగములుగా సమన్యయించెను ఆతడు ళన్చార్థ ఉఫీ 

యము శావ్యళరీరము శారనియు, చారుశ్యాకశయ 
ముతో హూడి, అర్థ (్రశాళకమయిన శజ్టవి శేషమే శావ్య 

మనియు (గ్రహించినట్లు తెలియుచున్నది 

“పూర్వాలంశారికులు భరతుని రన సిర్ధాంళమును 

భూవశమునకునూ త్రమే సమన్వయించియుండిరి ఆనంద 

వర్ధనుడు దృళ్యముణ, శ్రవ్యములు అను ఉకయ విధ 

శావ్యముళలకును రనము సోఛారణ నునీ వచించెను 

రూవకమునకువలెనే (శ్రవ్య శావ్యమునకును, రనమే 

(వఛానమైనది రవము చాశ్యరూవముగాగాక, వ్యంగ్య 

వావముగా నుండదగును రనథభంజకములయిన రోను 

ములు [గాన్యాములు కావు రసవ్యంగ్యమువ లెచే వస్త 

అంళార వ్యంగ్యములుకూడ న్వీళరింపదగినవే రనము 

ఆలంశారములో (రననదలంశారము) చేరదు శాన్యాత్మ 

మైన రవమును ఆలంశారముగ (గ్రహింపకొడదు * అని 

చెను తపభాలీ ఆలంశారికులు "పెక్కురు అనంద 

వర్థనుని సిద్ధాంతమును స్వీకరించిరి 

అభినవగుప్తుడు నస్త్వ్రలంళార ధ్యనులియందుకం'కు 

రనధ్యవియం'చే, ఆదఠాతిళయమును చూపెను రనము 

జేతబే కావ్యము జీవించును రనములేనీ శాన్యముండదు 

(డ్రినిథ ధ్వమలలో రసధ్వనియే ఇావ్యొళ్ళ నన్తు్యని, 

అతంశారోధ్వేని అనునవి "రెండును, రనపర్యనసాయులు 

శావలయును = అని ఆకడు వీర్గాంశ మొనర్చెను విశ్వ 

ఇాళుడు 'రపాత్మకమగు వాక్యమే శావ్యము అని 

శ్రావ్య నిర్వచన మొనర్చి, వ ప్త వ్రిలింకార ధ్వనురికు 

|ప్రశ్యేకశ్వమును అంగీకరించలేదు జగన్నాథుడు “రమణీ 

యార్థమును (చమళ్కా రమును గలిగించు నర్థమును) 

వ్రతిపొదించు శబ్దమే ఇావ్యము' అని శావ్యనిర్వచనము 

శెప్పెను పూర్వాలంళారికులు శజ్ఞమునకును, అర్థము 

నకును రెండింటికిని (ప్రాధాన్యము చొసగిరి జగన్నా 

థుడు శబ్టమున శే (ఫాముఖ్య మిళ్ళ్చెము ఆ శకము 

వాచకము, అతకము, వ్యంజకము ఆని (తివిథము 

ఆ మూడును క్రమముగా వాచ్యార్థమును, అజ్యా 



ఆంింకారకాస్త్ర చరిక్ర 

ర్థమును, వ్యంగ్యార్థమును |ప్రశిపొరించును ఆనీ అతడు 

నుడివెను 
బొచిత్యనాదనము ఒక్కొక్క శాలమున ఒకొక్క 

ఆలంశాకిపనీ రుళికేదమునుఖట్టి ఒక్కొక్క శావ్యాంగ 

మునకు (ప్రాముఖ్యము. లభించుతు వచ్చెను. శాళ్ళీర 

'కేశీయుడును, అవంతివర్మ యొక్క ఆస్థాన విద్వాంసుడు 

నగు శేమేందుడు (క్రీ ౪ 1010.10£) జాచిత్యము 
అను నొక సిద్ధాంతమును లేవడీనెను 'జఊమేండ్రుడు 

సుమారు నలువేడి (గ్రంథములను రచించెను వాటిలో 

కొ చిత్యవీచారచర్చ కవికంశాళ్లరణము అనునవి అలం 

గార శాస్ర్రమునకు సంఇంధించిన (గ్రంథములు 

శమేంరుని 'బాఛిత్యవిలార శర్భ' మృదుమధుర 
భాషా నివద్ధము నవృాడయ రంజకము ఆండు అళడు 

జాచిశ్యమునుగూర్చి ఇట్లు విదారణచేవెను కౌచిత్యము 

రవమునేకు జీవిశళ్లూతము చనుళ్కారళారి అది రసవ్రని 

ధ్ధమైన శాన్యమునకు స్థిరమైన జీవితము (బొచిక్యం రన 

రం శాన్యన్య జీవితం) శావ్యమునందు జీవిశళుత 

మైన శౌ చిల్యము లేకున్న రో, కావ్యా ళో భాక రములియిన 
అరింశారములుగాని, గుణములుగాని (గ్రయోజనళారులు 

శాజాలివు కాబట్టీ రననంకనుగు శావ్యమునకు కాఛిశ్యమే 

కీవికథూత మగుచున్నది 

కాచిక్యమును కేమేందు డిట్లు నిర్వచించేను ఏది 
Bేవిక రగునో ఆది ఉచితము ఉచిశను యొక్కకావ'మే 

కొచిక్యము 

(ఉచితం ప్రావు కాకాళ్యాః నద్భళంకీల యన్యయళల్। 

ఉచితన్యహి యోభాన; శ చబౌచిక్యం (వశత) 

లోకమునందు శరీశాలంజారములు ఉదిశష్థానములంగు 

విన్య నముశై కొచిక్యమును పోమించును. గుణములు 
భాశిక్యయు క్షములై నప్పుడే గుణము ఆగును కంఠము 

నందు మేఖలను, నిశంబఫలకమునందు వోరమును, పొణి 

యందు నూక్చురమును చరణమునందు కేయూరమును 

ధరించుట, (వ్రణతుడ్తైన శతువనందు శార్యమును 

శూవుట మున్నగు కృత్యములు, వోస్యమునకు హేతువు 

తిగుచున్న వి అప కఠింకారోములు, గుణములు, శాచిక్య 

శహిళముతై నచో రుచికరములు శాజూలివు అని ఆశు 

ఛెస్ఫెను 

శీ మేంర్రుడు అనౌచఛిత్యమును వద, వాక్య, |వ్రబం 

గుణ, అరింకార, రోస్, (శ్రియా, ఇారోక్క లింగ 

వచన, విశేషణ, ఉపనర్గ నిపొక, చేళ, శాల, నొమాది 

శేదములచే విభజించెను విళ్లజించుటయే గాక, ఆ వద 

వాళ్ళి = చాచిశ్యములను నిర్వచించి, చాటినన్నిటిని 

పోచావారణముగ వివరించెను శాళిచాసాది మవోకవుఖ 

(గ్రంథములలోని అనౌచిశ్యడోవములను నిర్దాతీణ్యముగా 

విమర్శించెను 

'శేమేందద్రుడు శన భాచిశ్య విచార శర్చయండు 

*పూర్వాలంశారికులకు బుణవడి యున్నట్లు విదితమగు 

చున్నదీ ఎట్లన = దండి, “కామం నర్వోవ్యలంకారో రన 
మరే నిషించకి | తథా వ్య గ్రామ్యశై చైనం భారం ననాకి 

భూయసా' (సర్వాలంశారములును నిస్సంచేనాముగా రస 

ప్ఫోరళములే అనను అ|గామ్యశ యే అనగా అనౌచిళ్యా 

ఛానమే సర్యభారమును నహిందును) ఆని నుడివెను 
ఆపౌచిళ్యాకాన మన బా చిళ్యష్థతియని అర్థము జొచిక్య 

స్టీతిచే రనన్ఫురణ మేర్పడు వనుడో ఆనౌచిత్యము రనభంజ 

శమని కేటనడుచున్నడి అనందనర్థనుడు ఈ భానముశే 

'అనౌచిళ్యాద్భ కే వాన్య [దనభంగన్య శారణమ్ | 

(బ్రసిర్థరిశ్యబంధన్సు రనస్యోవనివు శ్చరా॥' 

(ఆనోచిత్యముకం'చె రనథంజక మైన హేతువు మరి యొకటి 

లేదు బొచిక్య విశోమయిన కావ్యము రపోపనిన శే) 
అని వచించెను ఆనందవర్థనుని ఈ శారికార్థమునే స్వీక 

రించి ఊేమేం[దుడు 'కాచిత్యం రనవిద్ధన్య స్థిరం కాన్యన్య 

జీవిళమ్' ఆను తనవాగమును |ప్రతీస్థించెను అందుచే 

'శేమేంద్రుని కొచిక్యచాదముళో నువక్ఞ లేదనియు, చాని 

చొళడు పూర్వాలింకారికులగుండి (గ్రహించి విపులీకరించి 

చానికొళ (వ్రశ్యేళస్థాన మొన గెననియు విదితముళాగలదు 

వ్రోక్తి సిద్ధాంళము = వ (కో క్రియను శబ్దము 
పొహిత్యములో చాల (ప్రాచీన శాలమునుండియు "పెక్కు 
అర్థములలో _ [పయోగింపబడుచు వచ్చెను కాణుడు 

“వక్రోక్తి నివుణేన నిలాసిజువేన' అని (దయోగింజెను 

దండి తన శావ్యాడర్శములో వ్యకో క్తిని స్యభానో కిక 
వ్యకిలేకముగా బాణెను శ్లేన నక్రో.క్తిక పోమకమని 
యాతడు వల్కెను వక్రోకియనగా ఉక్తివై చిత్యన్ను. 
అడి తరచుగా "కేన వె అధారడియుండి, బుజభానణను 



నకు ఇన్నముగానుండును భామ గుడు ఈ యర్థవు 

లోనే దీవిని (ప్రయోగించెను శావ్యయినందును వ్యవ 

హారమునందలి పరముకే ప్రయోగింపబడుచున్నను, 

శావ్యమునందు అవి విళష్టపద్ధలిలో 'వాడబడుశున్న వి 

దీనిచే వక్రత యందురు 

వృకోక్తి శావ్యజీవిశము అలి నుడివినవాడు కుంరకుడు 

ఈశని గ్రంథము 'వో శి జీవితము న|క్రో క్రియనగా 

వై దగ్ధ్య భంగి భణితి॥' అని ఇతడు నిర్వచించెను న|క్రోకీ 

కవియొక్క 'వాక్ష్నెపుణ్యముచే చేర్పడునని ఈతని 

యతి ప్రాయము న్వభావో కిరి అలింశారనునిన వారిని 
ఈతడు నరివాస్తించెను న్మకో క్తి ఆరువిధము లని ఇతడు 

నిరూసించెను అని వర్ణవిన్యాన, పదవూశ్వార్థ, ప్రత్యయ, 

వాకు (ప్రకరణ, (ప్రబంధ గళములు, 

ధ్వనిశారుడు 'నంభానణ వై చిత్రియే న|క్రో కి యని 

చెప్పి ఆది అలంశార మని నుడివెను ఛామనుడు వ్యక్రో క్రి 

'సాదృళ్య లతణ' యని నిరూపించెను రుద్రటుడు 

వలో క్షీ శక్ఞాలం కారమనిరెప్పి అది శాకు వ|క్రో శి, శ్లేన 

నకోక్తీ అగి ెండువిధములుగ నుండుననెను భోజుని 
నరస్యకీ కంశాభరణముఖో వాక్టయమంతయు వలో క్షి 

రహో న్వభావోకి యని మూడు విధములనీయు, 
రసోకి సహృదయ హృడయాళర్ణకళునియు చెప్పబడి 

నది వ(క్రో కీని గురించి ఈ విధముగా చెప్పుటవలన అది 

వింతణమైన శావ్యన్వరూపమును శెలువుచున్నదని 

భావించవలెను సాధారణ |ప్రనంగములలో చాడబడు 

వదముళను కొను శావ్యమునం చైనను వో శ 

కొరకు సదములను వీరుకొను నద్ధకి ఇతర సొనూన్య 

వంభామంలోకన్న వేరుగామండును 

మైజక్యాది వృష్తబ ఇవ్వడు "వృత్తి, (పన్ని 
అనువొాటినిగూర్చి చర్చించి శాటికి రీకులతోగల సంబంధ 

మును చర్చించుట చాల ఆవశ్యకము "భారతి, సోత్వతి, 

శ్రైశికి, ఆరథటి అను నాలుగు వృత్తులను, చాటి అంగ 

ములనుగూర్చి భరతుడు నాట్యుశ్యాశ్ర్రములో వివరించెను 

అళడు వృత్తులు వొట్యమునకు తల్గులనంటివని చెప్పెను 

శై శికీనృ త్రి శృంగార, వోన్యరనముకలోను సాక్వకి, 

నీర శ అద్భుకములలోను అనళ్యముగా చాడనలె 

నలీ భరతుని మతము రపార్షన మఛాళారుడు వృత్తులకు 

ఆలంకౌరకొస్ప నరిత్ర 

వెనియమముఎనే నూచించి, “భారరీ? లను ఎద ౨) 

భారీ శజ్ఞమునుండియ్యు బ్ర అను పదము “కేళ 

శ్వమునుండియు ఉత్పన్న ములయిన వని వాటికి పొరా 

ణక వ్యుత్పత్తులను శెలి విను ఒక రస ఘునకు అనుగుణము 

లయిన శబ్దముల, అర్థముల (వయోగముముగూర్చి 30, 

ఛ్వనిళారుడు ఆవృత్తులే జౌ చిక్యయు క్షములై వివిధము 

లుగా శెలియనగు నని కూడా చెప్పెను వృ త్తియకగా 

వ్యవవోరము అని యర్థము రసొనుగుణమై కొచిక్య 

వంళమయిన వ్యవవోరముగల శ్రైశిళ్యాది. వృత్తులు 

అర్థాశ్రయములనియు, ఉపనాగరిశాదులు శజ్ఞ[కయము 

అనియు ఆఖినవగున్హడు శెలిచెను అతడు 'రపాడుల 

దృష్ట్యా వాడబడిన వృత్తులు వాట్యు మునకు, ఇావ్యము 

వకు ఒక అపూర్వమయిన ళోళను కలిగించును ఆ శెంటి 

కిని రసాదులు జీవితభూతములు ఇతి వృశ్తాదులు శారీలో 

భూశములు' ఆని గెప్పెను కనుక బాట్యమునపగాని 

శావ్యమునకుగాని ఇలివృ_త్తము. శరీరమని స్పష్టమగు 

చున్నది కై శిక్యారులు అర్థవృత్తులని ఉవవాగిరిశాదులు 

శవృత్తులవికూడ స్పష్టమైనడి భరతుడు 'కై శికీవృళ్తిని 

ద్రీలుమాత్రయే శాగుగా నటించగలరని అనెను ఉద్భ 

టుని మకములో వృత్తులు పరుష, ఉవవాగరిక గ్రామ్య 

శేదముకే మూడు విధములు 

బాట్యశాద్తుములో భరతుడు ఆనంతి, చాత గాళ్య, 

పాంచాలి, ఓడ్ర, మాగధి, అను (ప్రవృత్తులను భెప్పే, 

(ప్రవృత్రియనగా చాళాదేళ వేవభాసా ఆచారచా ర్రరిను 

(ద్రఖ్యాకన చేయునది అని శెనిచెకు చాఉణాక్య |ప్రవృ 

త్రీలో అనేక చాట్యములు, గానము వంగీకము కల 

ననియు ఆతడు వచించెను. కావ్య మీమాంసలో వేష 

విచ్యావక్రనము [ప్రవృత్తి యనియు, విలాన విన్యాన 

శ్రమము వృత్తి యనియు, వచన విన్యాన్మక్రమము రీకి 

యలియు ఈ మూడింటిని గల విశేషనును అశి స్పష్ట 

ముగా 'ఇిలివెను పాగఠనంధి వై దర్శి, గోడి పొంచాలి, 

అను రీకులప భారలీ వృ తీయు, పొంభాలిి సాత్వతియు, 

వై.దర్భిక, ₹98, గడికి ఆరభటియు, (క్రమముగా 

అంగము అవి చెప్పను 

కాన్మదోషములు అలంశారకాగ్ర్ర (గ్రంథము 

అన్నిటిలోను, డోషములినుగూర్చి చర్చ జరిగినది టికని 



ఆలంవేరము 

యగుటకంళు అకవిగానుండుటరే మేలనియు కుకవి 

యగుట మరణ్మపాయమే యనియు భామహాుడు వచిం 

చెను భరతుడు వదిదోనములను వేర్కొసను అలి 

“ఆర్థహీన, వశార్థ, గూభార్థ్య అర్థాంతర, వినంధ్సి ళన 

చ్యుకి (శబహొవ), విషమ లిన్నార్థ, _అకిమ్టడార్థ, 

దే పేరి అవునని దండి పదిదోషములను ఖాను 

సాడు సదునోకండు దోషములను శెన్బీరి దోషములు 

పాళ్లారణముగా వదగతములు, భాక్యగతములు, పచార్థ 

గశములు, బా క్యార్ధగతములు, ఛందోవ్యాక రణగత 

ములు రనగతములు, 'చేళశళాలగతములు ,అయి 

యుండును అర్థదోష ముల శేదములను మర్ముటుడు, అ 

తరువాతి (గంథకర్తలు చానున మశానుసారముగా 

నంగీకరించిరి మమ్మటుడు శాన్య(వళాళములో, ఆలం 

శారదోనములనుకూడ్ర చెప్పి అన్ని దోషములను అరికట్ట 

జాలను గనుక ఘోరముళయిన దోషములను నిరోధింవ 

నలె ననియు, అన్నింటిలోను ఖోళాతిఘోరములయిన 

రషడోనములను కవి (వ్రయశ్నాథిళశయముశే డొరలపండ 

శీయనలెననియు విశదీళరించెను శావ్యమును నీర్గోవ 

ముగా కుర్చుట అనంశవనుని విశ్వనాథు డనెను 

దోవర్భష్టి పరముగా మనస్సును అలిగా (ప్రవర్తించ 

శేయహాడదు రోనైక దృక్కులకు దోవములేని 

చోటకూడ దోనము కనిఎంచును' అని పమారిలుడు 

'కేటవరచెను 

కలక 

అలంపురము = ఆలంవురము తుంగథచొతీరమున 

ఉన్న (ప్రొలీన ఫట్టణము ఇది రాయశూరు జిల్లాలోని 

ఒక శాయాశాశేంద్రము ఇందలి భననంఖ్య 1000 

ఇన్ఫుడీ (గ్రాను మంతయు $8ిలావశేసములళో నిండి 

యున్నది విశాలమైనళోట, పురాణ |ప్రవిర్థములై న 

నన ఖ్రవ్మోరరునుబు, మవోవారశిల్పఖండములు, ఆనేక 

శిలాళాననములు మనకిప్ఫటికినీ కనజడుచు నొటికై థన 

మును స్మరణకు 'కెచ్చుచున్నది 

చరిత్ర ఈ ప్రాంతము చాలి |పాళీనమైనది ఇచటికి 

నమీఖేమున ఉన్న గొందిమళ్ళ, చాగటూరు శివారులలో 

"ెయిరనులు (0818) ఆవజడు |ప్రొగ్రై కివోసిళ యుగపు 

నమాధ్గులు విశేవముగానున్నబి ఆవి క లాయుగమునకు 

చెందినవి శాటిని (శవ్వించి పరిశోధనలు జరిపీనచో 

Uy త్త్లవిశేవములు ఇయటికినచ్చును 

అలంప్తరమను పే శెట్లువచ్చెనో ఇందలికోటను దేనా 

లయములను ఎవరు ఎప్పుడు విర్ణంచిరో శెలునగలి ఆధార 

ములు లఖింపలేదు పురములోని చేవడ్రోణి కీర్థమున 

కోటగోడకు వేయబడిన విజయాదిత్య సక్యాశ్రయుని 

ఇాననమునుబట్టి కోట 7న ₹ళాట్టము తరువాత కట్ట 

అజెనవియు, స్వర్గ (వినళ్ళిలయ 'ద్యారపొలికుని మీదగల 

వినయాడిత్య నళ్యా[శ్రయుని లేఖనమునుబట్టి ఆలియములు 

*7 వ శళాబ్టమునకు ముందు నిర్మింపబడి యుం జెననియు 

గట్టీగా చెప్పవచ్చును 

శ్థరివురాణమిలో, సూమలాపురమనియు, శాసనము 

లలో వొతంపుర మనియు నిడి చేర్కొవరిడినది 11 వ 

శశాజ్దవు కొసనములలో అలంవురము పేరు కానవచ్చును 

నిఖలభారత ఆయుక్వేద విద్యాఫీరము (పోరు) వారు 
(ప్రకటించిన “ఆనందకళందం” అను వై ర్య(గంథమున 

అలంపురము ప్రస్తాలించబడినడి ఆ |(గంథ శాల నిర్భయ 

మున అభ్మిపాయశేదనులు కలను ఇారత (పభుత్వం 

ఆర్ధ శాఖవారి 19087 వ వార్జిక నివేదికలోని గురిజాల 

(ప్రాకృత శాననమందు 'వాలంపురస్వామి" ఒకడు అచటి 

ొద్ధ స్తూవమునకు 'చానముచేసిన విషయము కలదు 

ఆ హాలంపురను ఈ అలంపురమేయైనచో 8 4 Vg 

ములనాటికే అలంపురము (వ్రసిద్ధినంది యుండవలెను 

పరినరములలోనున్న శక్కాపీల, ఉండ వెళ్లి శొతన 

కోట (గ్రారునామము లీ ప్రాంతము యొక్క (ప్రాచీనతమ 
అన్నష్ట్రముగ 'శెలువుచున్నవి అలంపురపు శిలా లేఖనము 

అను బట్టి, నాన్తు కిల్పములనులట్టి ఆలయములు 6.7 

శశాబ్దములలో ఛాదామీ శానక్యలళాలమున నిగ్భింప 

అడి యుండునని ఈహింవనచ్చును 

ఈ (ప్రాంతములు వినగా వాడామీ చాళుక్య, 

శాష్ట్రబాట, కల్యాణీ చాపక్య, కాలచుర్య, శాకకీయ 

విజయనగర రాజులచే పాలింనబిడిననని శాసనములు 

ఇెన్పుచున్నవి కరువాళ కుకుబుసాహీ, మొగలు పొదుషో 

లకు లోబడి నిజ్ఞాలవారు కొంతకాలము. పొలించినారు 

ఆంశ్రానర్ధృశాఘన శావ్యకక్తయగు. బాల చినతిమ్మ 
భూపాలుడు అబుభ్వాసన్ కుతుబ్షా సానుంతుడై. ఆలం 



గజవేతి అలంచ్పరము 

వురమును వలెవాడు వదన 19 న కాబ్చమున 
పాయారుల్ ముల్కు అను కాగీరుచారు 
కొన్నాళ్ళు వలినాడని పార్సీ లేఖనములు శెలుపు 

చున్నవి 

కావనములు ఆలంవురము  ఆలయములలో 

"వెన్క శావనను లున్నవి అవి రతీణాతథ చరి 
(తకు ముఖ్యముగా వశ్చిమాంధ చర్మితటు మిగుల 
(ప్రధానమైనవి ఇంతవరకు లభించిన కాననములలో 

వినయాదిత్యుని లేఖనలే (ప్రావీన మైనవి 

అలంస్పఠకము 

ఇచ టబాదామీచాళుక్యులు వినయా 

చర్య, విజయాదిత్య సశ్యాక్రయులు 

శాష్ట్రకూట (వళూతవర్ష ఛాశావర్ణ 

మహారాజులు కల్యాణీ దాళుక్యులగు 

ఎపెలోక్యమల్ల జగచదేకమల్ల భువవైక 
మళ్లి (శీకువననుట్లుల శాలమున చారి 

వట్టమహిములు (ప్రధానులు పొమంక 

మండ లేళ్వరుశై న లెలుగుచోడ జై దుం 
నిరాజులు కలచురి భుజవల ముబ్లుని 

శాలనునందలి అయ్యా వొవ్రై నూర్వర్ 
స్వాములు శాకతీయ (వచావక్మద 

బేవునిశజాలపు వీరబలంఖ్యవమయ ధర్మ 

(వతిపాలకులు అం కెంబరగండ చెర్ళాడి 

ళశాయని (వశాని అయితోరాజా ఆలకైం 

బరగండ రాయిదేవమవోరాజా విజయ 

వగర సార్వభౌముడు (శీకృష్ణ చేరరా 
యలు మొదలయినణారు వేయించిన 

శిలాళాననము లవేకము లున్నవి వీటి 

వలన నాటి పిద్యాపీళములు వ్యాపార 

శుల్కములు, అర్చావిశేనములు రాజ 

వంళప్రశస్తులు, మొదలయిన అపూర్వ 

చారిత్ర కాంళములు అలియవచ్చు 

చున్నవి ఇచటి వీరగల్లుల మె విగ్రవా 
ములవై గూడ లేఖనములుండిచారి క 
శాంశములను వెల్సడించుచున్నవి 

చేవాంయ శిల్చిరు అలిఇవురను 



అలంస్తరము 

అంంపురములో నందుల నముకము, 

నుబ్బు నమకము, అను నైనను 
ములు కలక నందుల మళములో 

మల్లి శార్థవరాయం సేనాని కా 

ప్పొడయలు చానమిచ్చిన శాలు 
శాసనము కలదు ఒఅి౦పురముళోను 

పరినరో (గ్రామాలలోను ఉన్న తామై 

శీలాఖాసనములు (ప్రకటింప బడినచో 

ఇడివరకు ఆలియవి యచేళ ఏశేష 

నులు వియల్పడ గలవు 

స్పణ్యశేత్రము ఆలంశ్చురముద&ీయ 
ఇ యనియు భాన్మ రశేత్రమనీయు 

(వనిద్ధిపొందినది ్రీశైలచేగ్రమువ 

కిది పర్ఫిమచ్యారము. రుంగభ(ాతీళ 
మందలి 64 ఘట్టములతో, అష్టాదళ 
వీర్ణములతో  లోగుకొంబానిహ్మేళ్య 

చులతో, నూధవ, గణేశ, శాలశ్రై రన, 
మడికర్టి కాలీర్థములతో అళంవురము 

శారణానిశో వన్నినిధముల బోలి 

యున్నది ఇచట కోటీలింగము లున్న 

నలి త్రం (వన్తుళ మిచట నరనీంవా 

స్వామి, మూర్యేవారాయణని కమి, 

చెన్నశేళన, నీలళంళేళ్తర (ని'ప్మాళ్వ 
శాలయము లున్నవి అన్నియునుందర 

గా గా 
నటరాజు అలంపురము 

Sp కన శిల్ప విలసితములు వీనిలో (బి ప్మాశ్యళాలయము 

(ప్రణానమైనడి 
అలంపురమునకు 9 మైళ్ళ దూరములో కృష్ణా 

తుంగథ(ద్రా నంగ మేళ్వరమును, 18 మైళ్ళళో 

ప న్హ నదీ పంగమ 'మే[శ్రమును కలవు 
(ఆ హ్మేశ్వరాలయ వశ్చినుద్వారమున 'మాఆలీ 

పొడుషా దళ్లా ఉన్నది 'చావికి “నిలభాల్ నెలలో 
గొత్చ 'ఉరును జరుగును మహమ్ముడీయుల కిది 

పవిత్ర మైనడి 
చేవతానూర్తులు ఈ '"జేత్రమున నూర్యుడు, 

న.వ్హ మాతృళలు, కుమారస్వామి, మహిమినర 

అలంపురము దేవాలయములు 



మర్టని నటరాజు, నాగరాజు విఫ్నీళ్యరుకు, నర 

ఎంపొడు కై రవులు, అంజవేయుడు, నంది, గోరీ 

శంకరమూర్తులు, వివిధాళ్ళతులతో శాన 

వచ్చుచున్నవి ఇవిగాక, కామాడి, పరళు 

కాము, వేంకశేళ్వర, చెన్న 'కేళన, పాండు 

రంగ, గోపొలకృళ్ణ, (క్రీామ, దళ్తా 

(శ్రేయ, దుళ్జామూర్తులు కూడ పూజింప 

బడుచున్నది ఇచట శైన, వైఫ్యవ, 

ళా శ్రేయ, సొర, గాణావత్య స్క్కాంచాది 

మతళాఖలకు సంబంధించిన అన్ని దేవణా 

మూర్తులును ఉండుట గమనింవనలనీన విష 

యము 

ఇచట జాల బవ, కుమార బవ్మా, 

ఆర్కో[జివ్మా వీర(బ్రహ్మా విశ్వ వివ్మ 

శారోక బవ, గరుడ! లహ న్వర్గ బిన్మా, 

పద్మ[బవ్మా లను నవ బన్మోలయములు 

శలవు అచ్నియు $వలింగములే వీటిలో 

ఇల (బహ్మేళ్యరుడు జేకప్యామి ఈ రేవు 

నకు శినళ్యాతి ననుయమున బ్రహ్మోత్సవ 
రథోత్సవములతో తిరునాళ్ళు జరుగును 
ఇందలి (ప్రధాన కేవీమూ రి జోగులాంబ 

అష్టదళ దేవీ పీఠములలో చేరిన ఈ చేనశ 

జోగొంబి యని అనందకందమునందును, యో గేళ్వరి యని 

రసరొళ్నాళ రమునందును, “వీళ్ళంఖలా? యని లలిళా 

పవా[ననవాను ఖాస్కరశాయ భావ్యమునను (వ్రస్తుతింప 

బడినది నవర్శాక్రులలో నీమెకు రథోశత్సచాదులు జరుగును 
(విహ్మేశ్వళాలయమున 'కెడురుగ నంది (ప్రక్కవఉన్న 

చిన్న గుడిలో 'నగ్నళబంధము' భూడేవి యనువేర 

వంభ్యాస్త్రీలచే శీలింపబడుచున్న ది ఈమూ క్తి పోడి 

శంశమున చెప్పబడిన శధిన్నమహాకేపి కాదు 

మూర్తు ఫీ తీరమున చాలుగున్నలి మహేంజోచారో 

(తవ్వశాలలో ఇట్టిమూ ర్తి బయటపడిన దట 

వొస్తు పద్ధతి ఇచట్ అజయ విర్మాణవద్ధకి చాత 

ఇాత్య సం|వేదాయమునకు శెందినదిశాదు కొన్నీ దేనా 

ఇళియములు దీర్టశతురప్రములుగను, కొన్ని చతుర(వము 

లుగను ఉండి రథాళ్ళకిలో కట్టబడిన గర్భాలియములు, 

అఆలంస్ఫరము 

వాటిముందు ముఖమంటబరులు కలిగియుళ్నా చారో 

అంధముపె కొన్ఫిటికి గంఎలటీ గొక్నిటిి ఆయా 

వాగబంధను అలంపురను 

గర్భాలయ మూర్తులను నూచించు చిన్నాములున్నవి 

ఇర్ముప్రక్కల చ్వారపాలకుళతోజాటు మళర కచ్ళవ 

ముల్వపా ఆరోహించిన గంగా యమునామూర్తు లుండును 

ముఖమంటవము వైళవ్పనపు సాధారణముగా నాగ 

రాజుగాని వికసీత వద్ముముగాని ఉండును కొన్నిటి 

దళానళారములు, అష్టదిశ్చాలికుల విగవాములు చెక్కు 

ఇడియున్నవి ఇందలి గోపుర నిర్మాణము విశిష్టమైనది 

గోవురము అన్నియు శదరముశై చాలుగు మూలలో 

ఆనులకములను, శిఖరమున గొప్ప ఆనులక గోళసును 

కలిగియన్న బి బాచామీ, వట్టదకల్లు మొదలయిన స్థలము 

లలో నిర్మించబడిన "వానివలె నీ యాలయములును 

చాళుక్య వాస్తు పద్ధతిలో నిర్మింనబడియున్నవి వీనివై 

అజంకా (ప్రభావము విశేషముగ శ౭దనీ కల్ప కొర్ర 

జ ఆఫ్మిపాయను 
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అరాస్కో 

శల్న విశేషములు _ ఆలయ చ్వారబంధముల మీదను 

వివిధాళ్ళకులతో రీర్చబడిన స్తంథములమీదను, దూలము 

వేకవ్పులమీదను, ఆలయ కుడ్యయిలమీదను నీద్ధరొన్తు లైన 

శిల్చులు నుసోహార శిల్పమును వెలయించ కేసీనారు 

గరుడ, వ్వర్గ, విశ్వవివస్టలయములలో శిల్చలత్మి 

శాండనము శేపేనడి ఇముకళాతివై శేక్ళ్కండిన కళా 

రీతులు, కేనళామూర్తులు పూర్ణకుంథనులు వివిధ 

అంతు పేషీ రూపములు, తోరణ పాయములుగ చెక్కిన 

గంధర్వ మిథునములు, విచిత్ర థంగిమములతో ఒప్పిన 

మానవనించా ముఖములు, డర్భనీయముశై చూపరులను 

అకర్షించుచున్నవి ఇందలి స్తంభ రచన ప్రశ్యేక మైనది స్తంభ 

ములు, డిగువభాగమునను వై భాగమునము వూ 

ములను మధ్యశాగమున అర్థవద్గమును కలిగియున్న వి 

గాలి, వెలుతురు వేచ్చుటకై అనుర్చబడిన రాలి కిటికీల పై 

స్వ స్టిశాడి ముద్రలు, ఆతలు సంతరముగా చేశ్కఇడినవి 

చాళుక్యులు శివకేశవులకు భేదము పాటించని వారగుట 

శేశ అలయ కుడ్యములనై 3న వైస్ణన గాభలు శెక్క 

బడీనబి లింగోద్భవ, [తిపుళాసుర నంసోర, చానునాన 

శార, రశ్నారురన౦వోర, కిఠాశార్టునీయ గకేంద్ర 

మోతణగాథలు మనోహరముగ శీర్చబిడినవి నిమతీయుల 
(క్రూరళ్ళత్యములభే కుడ్యశిల్సము. చాలవరకు పొడ. 

పోయినది 

నన్తువ్రదర్శనళాల మైదళాజూదు శ్రఖక్వ = ఆర్ష 

శాఖవారు ఈ ఆలయములను శ్రద్ధతో రించి ఇచట 

దొరకిన కిల్పఖండములిశో నొక వుళావస్తు వంగ్రవో 

శియమును స్టావించినారు అంరుగల నాగరాజు, నట 

శాఆు, సుహీషానుశమర్గని, |ప్రదోషమూ రి, 

అపలీశ్వరుడు, శా .ర్తికేయుడు నగ్నకకంధము, శ్రైరన 

మూద్తులు మనోక్ల ములియినవి 

స్కొంద వురాణమునందును, లిత్యవాళ ర్ 

రోళ్ళాళరమునందును పొల్కురికి సోమనాథుని నండి కా 

శాధ్య చర్మిత్రయందును, శేషారాధ్యుని పర్వత వుగా 

మునకు ఈ [బ్రహ్మేశ్వర జేత్రవరనను విశేషముగ 

ళలదు 

ఇట్లు అన్ని విధముల | వసిద్ధిపొంది కే గ్థికులకు, శిల్చులకు, 

చాగిశ్రపలిప యా(శార్థలమైనం స్మృ శీ కేంద మైవిలనిల్లిన 

అలింపవురము ద్రోజాచలం సికింద్రాబాదు మై యుఘార్గ 

మున కర్నూలు (ప్రక్కన నున్నది గరాళ 

అలాస్కా - అమెరికా సంయు క్లరాష్ట్రములలో 
కాజకీయముగా అలాస్కా ఒక భాగముగ పరిగణింవవిడు 

చున్నది ఉత్తర అమెరిళా ఫళ్చిమో త్ర రపు తుదిభాగమున 

5440 ఉ నుండి 71! 0 ఉ అజుంళములలోను, 

141° నుండి 169 వశ్చిను శేభాంకములలోను అలాస్కా 

వ్యావించి ఉన్నది దీని వైళాళ్యము 5 88,400 చద 

రపు మైళ్ళు అల్యూసను దీవులలో ఉన్న అనాటిగ్నక్ 

శ్వీవము అలాప్కాకు ద&ణపుళొన ఇచ్చటినుండి అలా 

సాకు ఉర్తరపుకొన అయిన బరోకు 1400 మైళ్ళ 

దూరమున్నడ ఈ చేళమునందలి ముస్పాతికనంకు భూ 

భాగము ఉత్తర పనుశీకోస్ట నుండలములో నున్నది 
ఆలిప్కా యొక్క తీర పొంతవు పొడవు 86,000 మైళ్ళు 

ఆలొస్కాలోని భూమి సశుశలముగలేదు ఇందు చాచాపు 

20,000 శ మైళ్ళు హిమానీ నదముతిచే (కీయ) 
శష్పబడును ఛాటిలో మిక్కిలి "వెద్దడి మళాన్ఫిచా అను 

నది అది 18,008 అడుగుల ఎత్తైన మౌంటు పేంటు ఇలి 

యౌను కను వర్వకము యొక్క పొదభాగమున ఉన్నడి 

రైన్గక లక్షణములు, శీకోట్టస్టకి అలాస్కా చాల 

విశాలమైన రేళము అక్కొడి శీతోస్షస్థితి అడుగడుగునకు 
మారుచుండును 

ఠకీణి అలాస్కా ఇది (లిటిషు కొలంలియాకు 

వమాంతరముగా నున్నది డీవిని [లిటిషు కొలంవియాకో 

కలువుచున్న దీవులకు అలెగ్జాండరు డ్వీననముచాయ మని 

చేరు దణ అలాస్కాలో సుమారు 10,000 అడుగుల 

ఎత్తైన నర్యత $ఖరములుకలవు కందు నమళల [ప్రదేశము 

చాల తస్కున అవుడపుడు శీశ్రశాలములో చలి ఎక్కువ 

గమ, చేనవిలోఎండలు తక్కు. నగను ఉండినను, మొత్తము 

మీద ఇచ్చట సమశీతోస్త స్థలి ఉండును ఈ |ప్రకేళమునందు 

వర్షపాతము చాల ఎప్కున వివిధ (ప్రొాంశములలో ఈ 

(శ్రిందివిధముగ నర్షించును శారను డీవియొక్క రగా 

(గ్రమువ మమారు 200 అంగుళములు, శకెచ్చిళాన్లో 150 

అంగుళములు, ఇగంన్రియన్త్రో 64 అంగుళముళలు, 

యౌకుటాటాలో 180 అంగుళములు ఈ (భబేళ ముభక్షు 

శృత్తరవు చినరయేండు చాన జో త్తిగాతగ్గిఫోవుచున్న ది 



ఘధ్య అలాస్కా = మండలము యుళానుకు 

అలాస్కాకు నిరిపొర్డగు 141 న శభాంళమునుండి సశ్చీమ 
ముగా అలాస్కా వర్వర(శేణికివి పీఫిక్ నయు[ర్రమున 

కును మధ్యమున్నది 

శితోప్టస్టికి ఇచ్చట ఉష్ణోగ్రత తగుమ్మాతముగ 

నుండును వర్షపాతము ఎక్కువగ నుండును రీరప్రాంత 

మున అధికముగా వర్షించినము లోనికి పోవుకొలడి వర్ష 

పాఠము తక్కువగుచుండును ఉదా లచౌషులో సగటున 

1686 అంగుళముల చాన 

పడును అంళొలేజిలో 

15 అంగుళనుల వాన 

మాత్రమే 

పశ్చిమ అలాస్కా 

ఇందులో (బిక్టలు కుప్కో 

కీమ్ అభాళ మైదాన 

ములు చేరియున్నవి 

ఇది అలాస్కా. పర్వత 

పొద భూమినుండి వళ్ళి 
మముగా బేరింగు నము 

ద్రవ వైవు వ్యాపించి (| 

నడి ఈభూభాగమునంబే 

యూకాను, కుస్కోట్విమ్ 

ఆను నదులు పొరు 

చున్నవి ఇందులో 

టుండా ప్రొంకమే 

అధికము 

శీశోస్టస్థితి వానమిశముగా పడును తరచుగా 

ఆకనము మేఘొన్ఫత నుగును కీర పొంతమున పొగ 

మంచు కనిపించును 

అలాస్కా ద్యీసకల్పమ, అల్యూషను ద్వీషము ఈ 

మండలము మెరక ఫల్లిములితో నుండును ఇందు చెట్లు 

శేమలు లేని కోండలు నిండియుండును ఈ ద్వీసకల్పము 

యొక్క డిశాంకముందు 80 మైళ్ళ పొడవుగల ఇవి 

యామ్నా అను మంచినీటి నరస్సు ఒకటి ఉన్నది ఇందు 

ఒర్ర అగ్నివర్వతము లున్నవి నాటితో "పెక్కు పర్వత 

ములు ఇన్పటికిగి నిష్పులను (గక్కుచుండును అల్యూ 

అలాస్కా 

షన్సులో పెక్కు ద్వీపము లున్నవి నిటిలో 18 ఎద్దం 

ఇవికూడ ఆంభర్విభాగములను పొండియున్నల ఫాక్సు 

ద్వీవములు, ఆం్మడీవాఫ్ ద్వీవము, శాట్ గ్వీపవిం నియర్ 

ద్వీవము తూర్పున మన్నవి 

శీకోస్టస్థితి ఈ మండల మునందలి వాళావనరణము 

తరచుగా మారుచుండును చేనవియందు పొగమంచు 

కనిఎంచును తుపానులు ఇలశేగును 

ఉత్హరదేళము ఇక్కడ ఉత్తరడే/ మనగా ఆర్కి 

టికువర్వత మండలను 

ఆర్కీటికు | పాంశమందలి 

తట వాలుగా నున్న 

టుం(డొభూమి 7ేరంగు 

సముడ్ర | తీరమునరకు 

చ్యాపించి యున్నది 

ఇందలి లీళ్ళు టుండ్రా 

మాదిరివి 

శలోస్టస్టితి ఇది 

గొడ్డుచేల ఇందలి వర్ణ 

ఫొశము 10 అంగుళ 

ములకంపె శక్కున 

చేనవియండలి ఉష్ణోగ్రత 

సవ్యాముగ నుండును 

శితళాలనమునండలి చలి 

దుర్భరము 

ఆహార ధాన్యములు 

ఇశటి శీరనుండలములు 

శేద్యమునకు వనికీరానీవి శబాచ్యాలోయవంటిదతీణ! వేడే 

శములందు గోధునులు వండును అచ్చటనే యవలు, ఓటు 

ఛాన్యములుకూడ పండించుటకు వీలున్నది "ఫెర్ జాంక్సు 

కల్లులో ధాన్యోత్స కత (వ యోగళాలలు చెల కొల్చండినవి 

చేపల పరిశ్రమ సాల్మన్ చేవల సరిశ్రమ అలాస్కా 

'జేళమున ఎక్కువ (ప్రాముఖ్యమును కహించినది ఈ 

రకవు చేనలు దేశమందు అంతటను, ముఖ్యముగా 
ఫియర్డు తీరములందు అధికముగాను అభించును వు 

ఫికు అమెరికాలలో గొరకు పాలను చేవ మొ _క్తములో 

6 న భాగము అలాస్కాలో కే లభించును 



అలెగ్బాండరు 

ఖనిజనులు ఇచ్చటి కాళ్ళలో ఖనిజములు రొరుకును 

ఇందు కింగారపు గనులు చాల ముఖ్యమైనవి ఇచ్చట రాగి 

కూడ విరివిగా అఖించును బొగ్గకూడ దొరకును చిటినా 

నది లోయలో నున్న "ెన్నిశాటు రాగి గనులు ముఖ్య 

మైనవి అలాప్కాలో ని ఈశాన్య దిక్కున నున్న 

శెచికన్టాడ మోక తికి ప్రాముఖ్యమును వహించి 

నది శాటలా సూటమస్కా. అనునవి బొగ్గునకు ముఖ్య 

మైన గనులు శాటలాగవిలో ఆం(శోవై టు రకవు బొగ్గు 
పొఠలుపొరలుగా దోరపను మాటనుప్కా గనిలో 

మెత్తని బొగ్గు (3111211004), భొలదిగ గట్టియయిన 

బొగ్గు {Sub bituminous) లభించును నావాయిమా 

గవిలో కొంత హీళమైనలొగ్గు దొరకును 
ఇ” నో, విల్లోకీకు, ట్రమ్సవిలియం సౌండు అను గను 

అలో బంగారము దొరకును ఇందులో కొంత బంగారము 

ఇనుకతోను, మట్టితోను కలిని లభించును నురికొంత 

గనుల పోరలనుండి లభించును 

రవాణా సౌకర్యములు ఈ చేళమున "సెక్కు నదు 
లున్నవి అందుచేత 'నౌశాయానమునకు [ప్రాముఖ్యము 

జేభారినరి, బొగ్గు ఉత్ప క్తి కారణముగా వై ల్వేలుగూడ 

అభివృద్ధి చెందినవి శారీ సరకులు నము ద్రమాళ్గమున 
రవాణా చేయవిడుచున్నని |ప్రయాణించు'నారిిలి, కేలిళ 

సరకుల రనాణాకును విమానములు ఆధికముగ ఉప 

యోగవడు చున్నవి 

జనులు ఎన్కీ మోలు, హైడాలు, శ్లస్కిట్లు, అధొ 

పొక్కనులు అను నాలుగుకెగల జనులు ఇచ్చట విన 

సించుచున్నారు. జపానీయులు, చైనీయులు ఇక్కడకు 

వలినవచ్చి యున్నారు ఇచ్చటి జనులు యూరోపియనుల 

నుశాతారముళను ఆనలంవించుచున్నారు 

శెడ్డు ఇండియనులు ఆఫోగ్నికు డ్వీవములో నీవాన 
ములను వీర్పరచుకొవికి వము! ర్రతీరమందును ఇతరప్రట్టణ 

ములందును కెళ్లిజాతివారు నినపించుచున్నారు నారు 

తరచుగా తను నిచానములను నూర్చుకొను చుందురు 

నీకూ, డగ్గసు అను నగరములు ముఖ్యమైనవి ఈ 

వట్టణ(ప్రాంతములందు ఖనిజ ఉత్ప క్తి విరివిగా జరుగును 

ఇచ్చటి చై వికోద్యోగీయలలోను రాష్ట్ర పరిపాలన 

ఉద్యోగీయులలోను "వెస్కరు అమెరికా నంయు క్ల రాష్ట్ర) 

ములినుండి వచ్చినవాలే ఈ (ప్రదేశము యుద్ధవ్యూహ 

ములకు సవాజముగ తగియున్నది 

వియకా చ 

అలెగ్జాండరు = అలెగ్జాండరు చక్రవర్తి క్రీ పూ 
తలో (గీమలో జన్మించెను ఇతని తండి మాసి 

డోనియా రాజగు ఫీలివ్స తల్లి యెపిరట్ రాకుమా రై 
యగు ఒలింఎయన్ సుప్రసిద్ధ వేచాంతవే క్షయైన అరి 

స్టాటిల్ ఇతని గురువు 18 వర్షముల [పొాయమున అలె 

గ్థాండరు బెరోవా యుద్ధ 

ములో అళ్వదళాధివత్య 

మువహించి ళు నైన్య 

ముల చెండాడి తన భావి 

యసమాన సమర నైపు 

ణ్యమునకు దగిన సూచన 

లను చూసేను ఇరువది 

యేండ్ల నయనున అలె 

గ్ఞాండరు సింవోనన నుధిష్టీంచెను శత్రువులి తిరుగుకాటు 

లను అణభెను ఒక సంవత్సరములో బరోపొను జయించి 

ఆసియామై దండెత్తుటకు సంనిద్ధుడయ్యెను అలెగ్జాండరు 

80,000 శాల్బంటులతో 5000 ఆశ్వికదళములతో 
ఆనియా కై త్రయాత్రశై బయలు వెడలెను ఇతని జీవి 

శములో మిగిలిన 18 ఏండ్లు ఆసియాయంచే గడచెను 

ఇతడు శాను విడిసిన చోటులంచెల్ల పూర్వులను గౌర 

వించి, చేనతల చారాధంచెను (టాయి వట్టణములో 

ఎథీనా దేవాలయములో బలియిళ్చెను మిళెటిన్ను 
"గెల్చిన తరువాత తన 'నౌశాదళమును విచ్భిన్న ముళేనెను 

ఇజ్ యుద్ధములో వర్షియన్ శాజగు డరియప్ను పరా 

జికుని 'కేవెను తన విజయ చివ్నాముగో ఇజస్ సమీప 

మున ఇకడు అలెగ్జాండ్రియా పట్టణమును కట్టించెను 

శఈజిష్టును గెల్చి, అలెగ్జాండ్రియా 'ేవుపట్టణమును నృన్టిం 

చెను ఈ (పొంతములందు [గ్రీకు నాగరకళను, వ్యాపార 

మును వృద్ధిచేసెను మై (గన నడిని చాటి కావిలోనియాను 

ఇెళ్ళెను "పెర్సిపోలిన్ను వళవరచుకొ చెను 

అలెగ్జాండరు తజశిఆ కేరి అచటి రాజును వళవరచు 

శొశెను హిదాస్పెన్ యుద్ధములో వురుపో త్రముని, 

ఓడించెను ళళ(ద్రూవదిని సమీఫించుటతో అలెగ్దాండరు 



ఆల్యామీనీయము 

మైన్యములు ముందడుగు వేయ నిరాళరించెను సుల్తాను 
ప్రాతములందలి యాటవిక జాతులు అ లెగ్జాండడునకు 

అనేక శానుకలు సమర్శించెను 

అలెగ్జాండరు డరయన్ కుమా శై స్టాటిరాను ెండ్లి 
యాౌశెను ఇతని ప్రథమ కళతము సోగ్టియాబా యను 

వామె ఈ లసంభా ర్యాత్వములో ఇతడు తం|డివలె 

(ప్రాశ్యవడ్థతి నవలంవించెను మై(7వ్ను చాటి, ఓపిన్ 
(Opu) డగ్గర వైన్యములిను ఇంటిచారి పట్టించెను శాలి 

లోనును తన సొమ్రాత్యమునకు *కేంద్రముగ శేయగోరి 

ఇత డచట గొప్ప నౌళాశ్రయమును గట్టించెను కీ పూ 

828 లో 88 గం లు నీండళ పూర్వమే అ లెగ్జాండరు 

మితిమీరి కాగుటనలన మరణించెను 

ఆఫ్ ఘనిస్థానమును, ఆక్షన్ (0218) నది కీశలి భోగ 

మున సీంధువదీ ప్రాంతము వరకును జయించిన వేర 

'జేశీయులలో మొదటివాడు అలెగ్జాండరు. ఇతని శవిరము 

ఒక మనోనగరమువలె నుంజెడిది కవులు, గాయకులు, 

చర్నిత్రశారులు, నట్టువరాం|డు, జ్రీల, ఇందు ఉండిరి 

దళ్ధారు దినచర్యలో దైనందిన వినయము లన్నియు 

(్రాయబడుచుంజెను షుమారు 18వండ్లలో అశెగ్గాంతరు 

అప్పటికి తెలిసిన (ప్రపంచములో న 

శెను ఇకడు 8 గురు దేవతలకు కట్టించిన గుడులు 

శాలగర్భమున లీనమైనవి ఇళనీ శాలను శలా|ప్రతినూ 

శల్పచ్భాయలు బౌర్ధశిల్పములో శీనమై యుండవచ్చును 

అనమాన నై న్య విజయమును గాంచిన యీ ఆయకలి 
ప్మామాజ్యము ఇళని అనంతరము 8 వండ్లలోవే విచ్శిన్న 
మయ్యెను 

ను జయిం 

రావీయ 

అల్యూమీనియము (సృటము = ఉరికి (పళ్ళ 

లలో అన్హుఖని, వై కళము Gibcon) కదవాత ఆల్యూ 

మినియము సమృర్ధ్థిగా దొరకును భూమియొక్క. గట్టిగా 

నున్న వె భాగమున ఆది 7% శాతము ఉండును 
మినియము యొక్క ముఖ్య ఖనిజములిను 

ఈ (క్రింది విధముగా వర్గీళరెంన వచ్చును 

1 వైకశీయేములు (శ్రైలితముణ) = అల్యూమీనియము 

శాలివరప సై క శీయముల రూపమున దొరకును 'వానిళో 

అన్నిటికంచ ముఖ్యమైనది కయొలిన్ ((వ్రన్ఫుక్), 

పొటాశీయ అశ్రకము, బౌటాకీయ భూ నృటికము 

(Potash కుటు 



ఆల్యూమిసియము 

2 అన్లుజనీదసులు బాశ ఎట్ (ప్ఫోదిజము) అమి 

అల్యూమినియము యొక్క అన్లుజనిద భినిజములలో 

అన్నిటికం'ళు విరివిగా దొరకును వాణిజ్య నంజంధమగు 

ఆల్యూమినియము అంతయు ఈ మూతొభారను 

నుండి అలభించుచున్నది కురువిందము (నర్షరహిళము), 

శెంపు (మాణిక్యము ఎరుపు), ఇంద్రనీలము (నీలిరంగు) 

మరకతము (ఆకువచ్చ) అనునవి ముఖ్యమయిన ఇర 

కన్లుజనిద ఖనిజనములు 

వీటి! నుందరోత, (ప్రకాశము, ఉండుటచే ఈ ఖనిజ 

ములు రత్నములుగా ఉపయోగవడుచున్నవి సృటాన్లు + 

జనీరము యొక్క _ (Allaminmnm oxide) 

రూవమగు కురువిందళిల పొడీ చాల గట్టిగా నుండును 

ఆది రావీడిచేయు వచార్థముగా ఉప యోవడుళున్న డి 

శ నృటీయములు కొన్ని ఛాతు సృటీయనులు 
కూడ (వక్ళతిలో దోరపను అవీ "గాకా సృటీయనులు" 

(pnels) అనబడును 
4 ఇతరములు -నహాజముగా దొరకు సృటఖనిజనులు 

వైడూర్యము, జాస్ఫకిజము (oryolite) ప్యాళ్ళుము 

(alunite or alum tone) 

అబ్యామినియను యొక్క ధా తునిస్నారణము (1720 

౪ంn) పానూన్యమగు శేగడిమట్టినుండి అల్యూమిన 

ఛాకు నిస్పారణముచేయు విభానము కష్టమైనది 1886 వ 

సం న ఛాగ్జెన్ మార్టిన్ హోల్ అను అమెరికను రసాయన 

శొ్రజ్ఞుడు కాక్రైడు (ప్ఫోడిజము) అను ఖనిఅనునుండి 

విద్యుత్కరణ విధానమున అల్యూమినియనును కయారు 

జీవెను ఈ విధానము రెండు దశలలో జరుగును 

(1) స్వచ్ళమైన వృటళాన్లుజనిదమును (ఆల్యూమినా) 

తయారు చేయుట 

(2) సృట కాన్లుజనిదము యొక్క విద్యుత్కరణము 

1 వ్వచ్ళ నృటకా్లు జనిదమును తయారుచేయుట 
ఇనుముయొక్క అమ్లజనిరము, ఇమక్క స్ఫోడిజములో 

నుండు ముఖ్యమగు కలువములు స్ఫోడిజమును పర 

శుద్ధము శేయుటప శెండు విధము లగు (దే(క్రియలను 

ఉపయోగింకుడు 

లోయథ్ వకీయ బాగుగా చూర్ణము చేయలిడిన 
సోడిజము గాఢ దావాకపోడా (ద్రానణమున కరగింస 

విడును సృటకాన్లుజనిదము కరగి, ఇనున అమ్లుజనీదము 

శరుగళ విలధిపోవును చానివి వడపోత పోయుగురు ఈ 



(దావణఘులో సజలీక రణము (dilute) చేసిన వ్వచ్ళ బృట 

శాన్లుఆనిదము లభించును 

సెళ్చెల్ పయ ఈ వ్రశ్రయళో ఖనిజమును కర్చ 

నముళో కలిపి నశ్రజని వాయు (ప్రవానామున 1800 ల 

ఉన్ల పమాణమున వేడి చేయుదురు అప్పుడు నృట నతి 
దము (Alluminmum Nitride) వర్పడును చానిని నీటిచే 

విశ్లేఎంచినచ! అభ్యూమినియము యొక్క ఉదజాన్లు 

జనిదము వచ్చును 

2 నృటకాన్లు జవిదముయొక్క ఏిద్యుత్కరోణము 

(Electrolysis) న్వచృమగు అల్యూమినా లేక స్ఫృటశాన్లు 

అనిదమును క్షాన్ఫతిజము (60118) థో కలిపి ఒక ఇనుప 

తొట్టిలో విద్యుత్కరణము చేయుదురు. దీనిలో కర్బన 

విద్యుడ్ణ్వారములను ఉప యోగింకురు విద్యుదంళ్యము 

(విద్యుక్కరణము చేయబడు వచార్థము) యొక్క ఉపరి 

తలమును కొంత శారుబొగ్గుతో కప్పియుంశెదరు 

దంళిక (2100000000) కోళములో కరోగిన 

యమును అడుగు భాగముననుండి బయటికి శీ'సెడరు 

అల్యూమినియమును పద్ధిచేయట అల్యూమినియము 

నూన్ వ్మకియశే శుద్ధి చేయబడును విద్యుదంశిక 

కోళము (10000000 001) యొక్క. అడుగుఖాగమున 
శాగి, అబ్యామినియము, నైకళము యొక్క ధాతు 

సమ్మేళనము ఉండును అది ధన ధ్రువమార్గముగా (Anode) 

పనిచేయును మధ్యపొర సోడియ, ఆల్యూమిన, భార 

భ్లవదము ((ై&॥గ) లు కరగి కలసిన నమ్మేళనమును 

కలిగియుండును అది విద్యుదంశ్యము (Electrolyte) గా 

పనిచేయును విద్యుతృవావాము కరగిన అనణ మి 

మమునుండి అల్యూమిన ఆయనులను విడుదల చేయును 

ఈ విధముగ విడుగలయైన న్వచ్ళమగు అల్యూమినియము 
చైకి లేచును అదే సమయమున ముకుక అల్యూమిన 

నమ్మేళనమునుండి సమాన క్రమాణములో అల్యూమిని 

యము (ఛ్రావణములో చేరును ముకక అల్యూమిని 

యము ఆడుగుపొరలో (వ్రవేశపట్టబీడును 

అల్యూమినియనుయొక్క. ధర్మములు భౌతీళ భల్టు 
ముఖ ఇది నీలిడాలుకో వెండినలె కెల్లగానుండు 

భ్యాతువు దీని శారశమ్యుసాంద్రత 27 శకేలికగానుండు 

లోవామనేటచీ చానిన విమాన నిర్మాణమునకును, కాని 

మిని 

అణ్యామనియను 

ఇంజను భాగములను చేయుటకును ఉపయోగింతుడ 

చీని విస్తార్యళ హెచ్చుగా నుండుటదే దీనీని చాల పట 

శని రేకుగా సొగళొట్టవచ్చును ఇది చాల హెచ్చు జీగి 

గల లోహము ఉష్ణ వీద్యుత్తులకు ఆల్యూమినియము 

వావసాకోము 

రోసాయన ధర్తుములు సాధారణ ఉష్ణోగ్రతకు ఆయ్యా 

మినియనువై ఎట్టి చర్యయును లేదు ఎందులేతననగా 

పలుచని అన్లుజనిదవుపొర ఈ ఛాతువుమై వర్పడీ డానిని 

శాపాడుచుండును ఆమ్లజని గల వాళానరణముళో 

* అమ్యామినియమును చేడిచేఎనశో, అది నుండి సట 

ఇ న్లుజనిదమును ఇచ్చును అంగుచే సృటళాన్లుజనిద 

ముతో ఉక్కును అతుకు (ప్రక్రియలో ఆల్యూమినియము 

ఉపయోగపడును 

ఉపయోగములు ఆల్యూమినియము చవక గాదొరోప 

ఛాతువగుటచేకను, సులభముగా వాఠించవిది అగుట 

చేశను ఇండ్లలో పాశ్రపామానులు చేయటప ఉపయో 
గింవబిడుచున్న ది అల్యూమినియ ను యొక్క చూర్ణ మును 
అవినె నూనెలో మరగించి అబ్యామినము పూతగా 

నుసయోగింతురు కల్యూమివియము నుంచి విద్యు 

చ్వానాళ మగుటళే డానిని వ్రసారరేఖఅకును, డైనమో 

యంత్రములలోను, మోటారుంలోను, కదలుచున్న తీగ 

చుట్టలు చుట్టుటకును ఉన యోగింతురు 

ఈ రిగువ “చేరొనిన అల్యూమీన మీ శ్రతోవాములు 

ఉన యోగళరములైై నవి 

మాగ్నోరియం (మగ్నన్ఫతమ) = అలభ్యూమిలియ 
ముతో తరిమెన దొడ్డివై వనిచేయుట శష్టము, ఎందుచేత 

ననగా అది వనిముట్లకు అంటు కొనుచుండును ఈదోవము 

శేపండ లేయుటకు అల్యూమినియుముతో 8 శాతము 

మగ్నమును కలువుదురు ఆల్యూమినియమును నుగ్న 

మును కలినిన మిశ్రలోవాము 'మాగ్నాలియం' అన 

బడును దీనితో తరిమెన దొడ్డివై పనిచేయుటకు ఉన 

'యోగవడును ఇడి చవుకరకవు (కాసులు చేయుటకును 

ఉపయోగపడును 

అల్యూమీవియపస్పు కంచు = 5 ఇాకము 

18 శాతము అల్యూమీనియమును రాగితో కరిసినరో 

ఆది క్నీఘ్రముగా శరిగి కలిసిపోవును దానికి వ్రశాళ 
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అల్యామినియేము 

వంతనుగు ఇంగారుకాంకి ఉండును అది హరించిపోదు 

జరి ఫోటో చట్రములు శేంయుటకును, ఇతర ఆల౦కర 

ఇవు సనులకును ఉయోగవడును (ఛెంఛి ప్రభుత్వము 

వారు ఈ మిశ్రలోపామును నాణెము. శేయటకు 

ఉవయోగించుచున్నారు 

స్థీరవ్భటను (డ్యుగాణమిన్) ీనితో 965 శాతము 
అల్యూమినియము, మిగిలినది రాగి నున్నము, మాంగ 

నము ఉండును ఇడి సము[ద్రపుటోడల నిర్మాణమునకును 

శ్రచికిత్పోనకరణనులు చేయుటకును ఉపయోగ 

పడును 

ఆల్యూమివియము బృేటశాస విభానమునందు కాడ 

ఉపయోగనడును 

గోల్డుస్మిల్ యొక్క సృటకావ ప్రక్రియే = (క్రునుము 

(షణయిుణు, మాంగనము వంటి ఛాతువుల యొక్కయు 

టంకము., సై కతమునంటి అధాతువుల యొక్కయు, 

ఈ ధాకువులు ఇనుము కలిసిన అయోమాంగనము, 

అయోక్రనమువంటి మిశ్రళోనాముల యొక్కయు 
శర్చన రవబాతము అగు నమూనాలను సంపాదించుట 

గోబ్డమ్మిట్ విధానము ఉపయోగింవవిడును హౌచ్చు 
ఉష్ణో[గళలలో అల్యూమి నియనఎనకు తనకం' తక్కువ 

ధవాళ్ళళ లిద్యుల్లి తణముగల ఛాళువులను చాటి ఆమ్ల 

అనిదములినుండి వేరుచేయు శక్తి కలదు ఈ [క్రియలో 

ఉష్ణ విసర్జనము చాలి బలముగా నుండుటచే చేద శేయ 

విడిన ఛాతువు కరగి (దనహూనమున లధించును ఈ 

(మశ్రియ సృటాళాన్లు ఇనిదముతో ఉక్కును ఆతుకుటకును, 

సముత్రముపై ఓడలను నురన్ముకు చేయుటకును వినియో 

గింసకడును 

కృటకాన్లు జనిదము ఇది "ఆల్యూమినా' అనబడును 
స్ఫోడిఇమును (085710) ధనురా కారపు విద్యుళ్కొ 

మిలో 389006 ఉమ్టోగళవద్ధ కరేగించి "పెద్ద 

మొత్తమువై సృటనిందము (సృటము+కుగువిందము) 

ఆను కృతము మగు ఒరపిడి రాతిని ఉత్ప క్తి చేయుదురు 

ఆది నపొజముగు కురువిందముకంశి శకినముగా 

నుండును అది నవాము ఇగు బండ్ల కోవాటికలను 

(0180) ఉప్కతో చేయబడిన ఇకర యంతభాగములను 

శరిమెన నట్టుటకును ఒరఫిడి చక్రములను శయారు 

చేయుటకును ఉపయోగింపబడును ఆది న్రీభవన 

(Refractory) వచార్థముగాటాడ ఉవయోగవడును 

ఖనిజ కురువింర రూవమున స్ఫృటకాళ్లు అనిదము 
ఒరపిడి చేయుటకును, మెరుగు "వెట్టుటకును బాల 

ఉవయోగింవలడును ఇప్పుడు నూత్మముగా చూర్ణము 

చేయబడిన అల్యూమిచా, ఒకో రంగు పదార్థనులతో 

శృ(క్రిమ రత్నములు తయారులేయబడు చున్నవి 

అల్యూమిన ఉధజఖామ్లు జనిదము నీటిని శక్రపరచు 

విధానమున ఆతంచన [ప్రక్రియ (Coagulation process 

చీరుళొనునట్లు కేయుట)కును, కాగితమును సక్టీకరణము 

శేయుటకును, వస్త్రములను జల(వవేళ నిరోధకములుగా 
శేయుటకును ఉపయోగింనబడును ఆది వశ్ర్రములకు 

రంగు వేయుటయండును, చానివై శ్యాలికో ముగ్రణను 

జేయటలో వర్గష్థానళముగా ఉపయోగపడును, రంగు 

చక్కెరను విరంజనము చేయుటకుగూడ అది ఉపయో 

గించుము 

రంగువేయటలో సృటనంయోగద్రవ్యముల ఉపయో 
గమ రంజక (ద్రవ్యములలో ఉన్ని, పట్టువంటి జంతు 

పంలంధమగు పోగుళకు వేరుగా రంగు చేయుటకు వీలగును 

కాని పరి నంవింధమగు పోగులప “నర్శస్తావకములుో 

అను కొన్ని వదార్థములలో ముంచిన శరువాతనే రంగు 

వేయుదురు వస్త్రమును మొదట నృట నంయోగ (ద్రవ్య 
(వానణములో ముంజెదరు తరువాత ళంగు వేయుదురు 

డీవివలన వ్య న్ర్రమునకు రంజకదవ్యము పట్టును ఇట్టే సృట 

నంయోగ (దవ్యములను “ోవర్షస్థాసకములుో అందురు 

నటిక కెండుఢాకువుల ద్విలవణము నీకీ అణువుల 

వీటిని స్ఫటిక జలముగా ళలిగియున్నచో అది “పటిళ' ఆన 

బడును పొటాశియను, అల్యూమి నియనుల, గంధకిశము 

లచే చేర్చడీన ద్వింనణమును 'పొటామ్పటిక! లేళ 'సాధా 

రణ పటిక' ఆందురు 

వటిక తయారుచేయుటప పొటాశియ, నియ 

గంధశితముల అణువ్రమాణనులన్సు మరగుచున్న నీటిలో 

శరగించి, చల్లారనిచ్చినచో పటిక సృటికములు వేరుగా 
చేర్చడును 

పటిక కల్లిగా, సృటిశాళారమున నుండు వణార్థము 

వేడిచేసననో అది కరగ స్ఫటిక జలమును పోగొట్టుకొని 



కాల్చిన నటికగా మారును అది అల్యూమినియ గంధ 

కీతముగా నువయోగవడును 

వృట నై కతీయములు (గ్రమృత్తు (12019), హొటాకీయ 

భూన్ఫటికము అృశ్రకము ఇది నృటంై కతీయములకు 

ఉదాహరణములు విస్తారముగదొ రకునట్టయు ఆధికముగ 

ఉవ యోగింపలడునట్టియు, అర్యూమినీయము యొక్క 

నంయోగ|దవ్యమే 'కేగడిమట్టి 'శేగడిమట్టి కిగటగా 

సాగును శాల్చినడో నది గట్టివడును ఈ శాళణములదే 

నది పోళపోయు వన్తువులికు ఉవయోగబడును 

అల్యూమివీయమును గుర్తించుట 

ద్రవ్యమును ఫోడియ కర్చనితముతో మిశ్రమము శేసి 

కట్టలోగ్గువె అన్లుజని వోరళమగు జ్యాలలో వేడిడేసివచో 

తెల్లని విలతణనుగు ఆవశేషము వచ్చును చానిని తరు 

వాత ముడిళిలా నిత (దావణవు చుక్కతో తడిపి 

మరల ఎక్కువగా శాల్చినళో నీలిరంగుగల పదాగ్థమేర్చ 

డును 

ఆల్యూమినియముగల (చావణమునకు సోడియ ఉద 

జాన్లుణనిదముగాని, పొట్రాశియ ఉదజాన్గుకినిడముగాని 

కలిపినచో, ఆల్యూమినియము, ఆల్యూమినియ ఉరజామ్ల 

శనిదముగా అన'జేవము నొందును ఆది అమ్మోనియా 

హరిదములో కరగును, 

డిస 

అల్బెరూని - అలుర్ రైఈోన్ మవామ్మద్ ఇలిన్ 
అహామ్మదు ఆల్నెరూని 978 సెప్టెంబరులో జోవియట్ 

రిపల్లికలో ఉన్న టర్కమనిస్తాన్ ళో [ప్రస్తుతము ఖివా 

అని పిలువబడు ఖ్వారిజిమ్ యుక్క వరినర [ప్రాంతము 

లలో అన్మించెను ఇతడు (పస్తుకప్ప ఆఫ్ గన్ స్థాగ్లోని 
“గజిరీ” పట్టణములో 75 నంచత్సరముల వయర్సులో 

చనిపోయెను ఇతని పిశ్ళనంబంధ మైన గృహాము కెరూన్ 
అను చోటి పరిసర (పాంతములభళో ఉండుటనలన ఈయ 

నకు అల్ జెటాని అని చేరువచ్చినది పురాతన కాలములో 

మధ్య యుగమునందు ఖ్యాగిజమ్ శాన్త్రములలో, 

కళలలో, (ప్రసిద్ధికెక్కిన పండితులకు అన్మన్థలమైయుం డెను 

అటునంటి వారిలో వీజగణిత కా్త్రమును కనుగొన్న 

శాల ఖ్వారిజిమి అను గణితళా శ్రక్ఞు డోళడు గజినీలోవి 

యామినీ వంశీయుల అష్టానములో ఇతని'పేరు ఎక్కువగా 

4 369 

షట నంయోగ్య 

ఆల్నెహని 

వినీబడులుండును సుల్తాన్ ము స్మదు/14నరి ఆవంకీయు 

లలో (ప్రముఖు జై, బాగ్జాదులోవీ అబ్బాసిర్ శాలిఫ్ వలన 

“'యామినురౌలా అను విరురమును వడయిట “లన 

అ వంశమునకు యామినీనంళమ9 రు వచ్చివది 

b+ 1000 1026 సంవత్సరముల నడుము 

మచొమ్మదు ఖారళడేళమువై. "వెక్కుసారులు చాడి 

చేసెను తూర్పువైభిన తన పొమాజ్యమును విస్తరింప 

"కేయుటకో తృ ప్తీపడరి ఆతనికి పడమటి వైపున కూడ తన 

రాజ్యమును వ్యాపింప 'కేయనలెనను అ కథిగెను 

1017 న నంవత్సరములో అతదు ౧వాప్రై చాడిలేసీ 

నపుడు అక్ళెరూని అచ్చటి పరిపొలకునట ముఖ్య నలవో 

చారుగా ఉండెను అందునలన ఆతడు స గజముగా 

నుల్తాన్ గళీనన యొక్క తంగ్రములకు ఎరురు ఎత్తులు 

'వేయడొడగను నుహన్ముడు ఆడంబర సహితుడును, 

నిరంకుశుడును శాడు ఆతడు కా్త్రములను, కళలను 

ఎక్కునగా పోషించుచుంణెను దూరబేళములనుండి 

విఖ్యాత పురుషులను యుద్ద ఖైదీలుగా శన వెంట కీనికొని 

వచ్చి, తన పామాజ్యమును ళ్ఞానసంపన్నముగా జేయనలె 

నని ఆతనికి ఉద్దేళము ఉండెను మభాన్మురు మధ్య ఆసియా 

శాజ్బమగు ఖ్వారికిమును జయించి ఖ్యారికిన్నుండి గజినీకి 
శెచ్చివట్టి భైదీలళో అళ్ళెకూని ఒకరు స్వష్థలమును 

విడుచునన్నటికి అల్ఫెరూని వయస్సు 40 సంవత్సరములు 

అకడు తన జీవిళములో శేసించిన భాగమును గజినలీ 

లోచే గడపెను, 

గజీనవీలో ఎక్కువమంది భారతీయులు అల్బెకూనికి 

కనిపించిరనుటకు నంచేహాములేదు ఆన్ఫటికే వంజాబను 

తన సామ్రాజ్యములో శేర్చుకొ నెను 

2027 వ నంవక్సరములో తళ్చినుమున్న మనొనరు 

అమూరు డర్యావరకును, తూర్నున పురాతన భారతీయ 

విళ్ఞానమునకు కేంద్రమైన 'శనూజ్' (కన్యాకజ్ణము) 

వరకును అకమి౦చబెను ఆల్ళ్మెరూనియెడ నుళూమూరు 

నకు ఒకవిధమైన చైరభావము ఉండెను అండునేత 

అతడు వితిక ఉన్నరోజులలో అల్ఫెరూని! తగిన ఆస్థాన 

గౌరవము లభ్యము కాలేదు కాని ఆకలి వరిపాలన 

శాలములోచే, అల్ఫెరూనికి పురాతన భారతీయ పారా 

శ్యమునందు సండికుతై నవారిని కలిసికొనుటకు అనళా 



ఆల్నెరూని 

శము దెరికీనది ఇతరులకు తమ విజ్ఞానమును అంద 

కేయు సత్స్యళావముగల హైందనవండితుల సవోయ 

ముతో, లశ పూర్వ శత్రువై న అల్ళెరూవిక్కి భారతీయ 
విద్యాభ్యాన మొనర్భుకొను నవకాళ మొనగిన మల్తాను 

యొక్క నవాన,ప్రన ర్తనము,విళాలవృాదయము ప్రశంసా 

పాక్రములు 

అల్ఫెరూని అన్ని విచ్యాళాఖలందును (ప్రావీణ్యము 

గడీంచెను అతడు (వ్రాసిన (గ్రంథములు ఇంచుమించు 
160 వరకు కలివని అంచనా వేయజడినది శాని దుర 

రృష్టవళమున సుమారు వీ గ్రంథముతే మనకు లభ్యము 

అయినవి ఆతడు కాలనిర్ణయశాన్త్రము, వంస్కృృతిచరిక 

శౌలిళ భూగోళము, తులినాళ్ళక నుఠచర్మిత ఫౌలీక 

శొత్రము, రపాయన కాశ్రుము, CD కా్రుము ఇంకు 

శా్రము, వృత శొవ్రుము, (శ్రీకోణమిలి శాస్త్రము 

విగోళ శ్యాశ్రుము, రదికర అనుబంధశొ(ప్ర [గ్రంథములను 

(తోవెను ఇతడు ఐనుభాపాళో విదుడుగా వ ఖ్యాతి కళ్లను 

ఇతని రచనలన్నియు శుద్ధ మైనఆరకిక్ భాషలో నున్నలి 

వినను ఇకని మాత్ళభాన భ్వారిళ్ళు అనబడు పుళాకన 

టర్కీభాత ఆరలిక్, సంస్కృతము అంచేశాక హ్, 

సిరియాక్, వన్లావి, సౌగ్టియన్ భాషలిలోకూడ ఇతడు 
అగాధ మైన విజ్ఞానమును సం పాదించెను ఇకనీ నద్ద అక్యు శ్ర 

మమైన సంస్కృత (గ్రంఛాలయ ముండెను, అందలి 

(గ్రంథముల నన్నిటిని ఇతడు మిక్కిలి కష్టనడి చదివేను 

“వాటగాని, ఆర్థముచేసికొరి నాకు లోధింగగల హైందవ 
పండికులపగాని వని! వచ్చు నంన్కృత గంథ ములు ఎంత 

దూర (ప్రదేగమునందున్ననని చాకు కెలిసీనను వాటివి 

శీళరించుటలో ఎట్టి క్రరుయైనను, ఎంక ధనము వ్యయ 

మైనను వేను లెక్క జేయను,” అని ఆల్ళెరూని ఆనుచుం 

'కెడివాడు పంజాబు వరినరములు చాటి పురాతన భార 

తీయ విక్ఞానమునకు కేంద్రమైన శాటట్టణమువరశై వ, 

కరడు వెళ్ళియున్నటుల తెలియక పోనటచే, నంస్య్యాథ 

భానయందును, భారతీయ పురాతన |గంళము౭యం 

దును ఇకనికీగల జ్ఞానము కొంక విచిత్రముగా శనబడును, 

ఇళడు |[వానీన (గ్రంథముల శారతన్యుమును వివ 

ఉంచుట మిగులి కష్టము కాని భారతడేశమునట 

సంబంధిం చీనంతవరకు, ఇతడు వాసిన 'అనరుల్ బఖయా' 

అను (పుశాతన 'చేశ్లముల శాలవిర్ణయము) గొప్ప 

(గ్రంథము, "కిళాబుల్ హిండ్” లేక 'ఇండికా' అను 

ము ప్రనీద్ధ గ్రంథము - ఈ రెండును పురాతన భారతీయ 

విజ్లానమునందు అభిరుచికలవారికి మిక్కిలి ముఖ్యము 

కైన [గ్రంథము అని చెప్పవచ్చును “క ళాబుల్ హింట్” 

అను (గ్రంథమును |వ్రాయుటకుముంచే, నంన్కృతము 

మండి ఆచేక (గంథములను అరబిక్ భొనలోని! ఇతడు అను 

వదించెను వీటిలో కఎలునిసాంఖ్యము, పతంజలి గంథము 

ముఖ్యమైనలి చేదములనుండి, ఉపనివత్తుల నుండి, భగన 

ఒగ్లీతలనుండి ఇతడు విశేనముగా ఉడావారించెను 

“ోకికాలులు హింద్” అను (గ్రంథమును నంకలన 

మొనర్చుటకు అల్ఫెరూనిని (వేరణముచేనిన కారణమును 

గూర్చిన వృత్తాంతము. నాతడిట్లు చెప్పెను ఒకప్పుడు 

“టిఫిన్? (0118) లోవి అబుసాహిల్ను అల్బెగూని సంద 

బృంచెను ఆ తరుణమున దర్శనములనుగూర్చియు, మత 

ముల చరితను గురించియు చర్చలు జరిగెను మసామ్మ 

డీయులు అశని అభి ప్రాయములతో బేకీళనింన'రై రి అవు 

డతడు వారికో ఇట్లనెను “ఇతర చేకీయుల సిద్ధాంత ములను 

గూర్చియు, మళవిశ్వానములను గూర్చియు మీకు 'కెలీసినది 

మిక్కిలి తక్కువగా నున్నది ఆందుభే మీరు ఆ సీద్ధాంక 

ములను తప్పుగా 'శెలియచెన్సుటకు చాలా అవళాళ 

మున్నది నినరములు చాల తక్కువ డొరకుచుండుట 

వలన, పరిశోధనముకూడ మిక్కిలి కష్టము. అకడిట్లు 

చెన్చీనను ఆక్కడ మన్నవారు, హిందువుల వేదాంత 

పాహిళ్యములను గురించి విమర్శింపదోడగిరి అల్నెరూని 

చాల కాధపడి, “మీకు హిందువులనుగురించి పూ ర్తి విషయ 

ములు కళియవు హింగువుల విశ్వానములను, |వ్రవ ర్రన 

మును గురించి యథార్థముగా తెలిసికొన దలచినచో 

చారి మూలగంథములను వరిశీలించుట ఆననరము” అని 

ఉద్ణోషించెను తరువాత జరిగిన సళ్లలోకూడ ఇచే విష 

యము |న్రస్తావనకు రాగా అల్ళెరూనిని, ఆబునహిల్, 
హీందువులనుగురించి “నీకేమి కెలియు”నని అకిగానట! ఆ 

(వళ్నయే “కశాలుల్ హింద్” అను (గ్రంథ రచనము 

నకు మూల మయ్యెను 

వైన శెప్పీన విధముగ హిందూడేశమునుగురించి ఈ 

గొన్నరగు [గంథముయొక్క సంక భనమునకు వూర్యమే, 
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అశ్ఫెరూనికి హిందువుల విద్యలయందుఎక్కువ ఆన క్షి 

ఉండెడిది భారతదేశములో ఆడుగికుటకు పూర్వమే 

జర్జన్వద్ద ఇకడు శన మొదటి (గ్రంథాలతో 'నెంచదగిన 

కతూర్పుదేళముల శాలనిర్ణయను అను (గ్రంథమును సంక 

లిశ మొనర్చెను హిందువులు కాలమును నిర్ణయించు 

రీతి, చారి అధికమానగణనా రీతులు, చం|ద్రుని స్థాన 

ములు, జ్యోతిషము మొదలగుచాటినిగురించి, ఈ (గ్రంథ 

మునందు సమృద్ధిగా విజ్ఞానము లభించును మొత్తము 

మీద పురాతన శాలమునందలి అన్ని దేశ ముఆచారును, 

శాలనిర్ణయము చేయుటలో అవలంలించిన అన్ని వద్ధతుల" 

గురించియు సమాచారము ఈ (గంథమునందు కలరనుట 

నిక్కము బనను ఇతడు నేకరించి, ఆచ్చటచ్చట ఇతర 

జేశీయ నంస్కృతులితో పోల్చుచు, శారితచేళ మునుగూర్చి 

(వ్రాసిన నూతన విశేషము లన్నియు ఈ గ్రంథనానుము 

సూచించునట్లు, ఇందు & అవు (ప్రాచీనమయిన భారతీయ 

వేడాంతమునుగురించి ఇతడు చేసన వర్ణనలు అసమాన 

ములు నంస్కృత సావాత్యము, చాటి శారతీయల 

ఆచార వం|ప్రచాయము యొక్క శౌ స్వరూకము, 

మొదలగు విషయములను గురించి ఇకడు రచించిన 

ఆధ్యాయములు అపూర్వములు ఇకనీ వాదములు, 

(ప్రతిపాదనలు, విషయ (వ్రధానములు శాను వర్ణింన 

దలచిన (ప్రజల యొక్క మానపిక (ప్రవృత్తులను అవేభోచా 

వారణములతో ఇతడు విళడీకరించును సంకోచము, వశ 

పౌతము లేకుండ, హిందువుల సంస్కృతి ఇతడు చిత్రం 

ఇను పాధారణముగా (గ్రంథమునందు వతి అధ్యాయ 

ములో మూడుఖాగములుకలవు మొదటిభాగము అధ్యా 

యము నందలి ముఖ్యాళయమును వ్రతిపొదించును 

శెండవళాగమున (అధ్యాయమున గల) లిషయను వై గల 

నీద్దాంతములు, ఆ విమయమునందలి వివిఢధాంళముల మై 

(ప్రాచీన హిందూ [గ్రంథ ములనుండి ఉద్ధృశములై న వాక్య 

ములు ఉండును మూడనళాగమునండు, భారతీయ 

సద్ధాంతములను, (గ్రీకులు, పారశీకులు మెదలగు ఇతర 

(ప్రాలీన కేశీయుల సిద్ధాంతములతో పోల్చి ఇతడు పరిశీ 

లించును ఇతని (గంథములంరు వినయసంవ క్తి కలదు 

ఛామయందు అనమ్మగ్రత, పునరుక్తులు ఉండవు విషయ 

(వతిపాదనము నివుణముగా నుండును పై నబెప్పీన నిధ 

sn 

అల్నెరూలీ 

ముగ “కిశాబుల్ హింద్" ఒక్కటే ఇకడు భారగరేః 

మును గురించి (వ్రావిన (గంథము కాదు ఇత డీ చే? 

మును గురించి (్రానీన గంభముటు ఇరువదినరకు కలవు 

bీటిలో కొన్ని సంప్కృచానువాదములు మరికొన్ని 

గ్రంథములు అర్యములయిన నంకలనములు, ఛాటేక 

ఉత్తమమును, విశ్వాన్యమునయిన ఉపాలేయసామగి 
(12) ఆధారము 

మహమ్మదు కొడుకయిన సుల్తాన్ మసూర్ పోషణలో 

1080 న నం న అళ్చెరూని రచించిన “కానూన్ మాన్ 

ఉద అను (ప్రఖ్యాత గంథమే ఇతడు (వ్రాసీన వాటిలో 

వెళ్లి ఉర్గంథమని చెప్పవచ్చును. తండ్రినలెచే ఇతడు 
విద్యాపోషకుడు ఈ తద్గగింథముకు అల్బెహని మసూర్ 

నకు అంకితము శేసెను (వళ్ళతి శ్యాన్రములకు సంబం 

ధించిన వుత్తకము లెన్నియో అప్పటికే కడు (వతు 

రించియుంకెను ఈ విశాలమయిన ఉన హభఖండమంగ 

యును ఒకప్పుడు నీటియం దుంజెననికూడ ఆశడు ఉహిం 

శెను (గ్రీకలయొక్కయు కారతీయుల యొక్కయు 
ఖగోళళ్యాస్త్రముళంరు అనంకముతై న పరికోధనములు 

టాడ ఇళడు జరిసెను మసూద్ “గకనలీ సింహాసన 

మును అధిస్టింపగా, తన ఖగోళశ్యాన్ర విళ్షానమును నవమీ 

కరించి క్రొత్త నిస్ధాంతములు చేయుటప అనునయిన 

శాలము అనన్నమయ్యెనవి అక్ఫేరూని భావించెను ఈ 

మొత్తము వుస్తకములో బాలుగు సంవుటము లున్నవి 

ఇందు ఖగోళ వైజ్ఞానిక ఇాస్త్రములకు నంజంధించిన 

గూఢ వివరములు కలవు ఇది అము దిశముగానుండుట, 

కొంతవరకు మొక మే ఆనవదింపవడుట, దురదృష్టము 

ఇవ్పుడయినను ఇది ము ద్రింవవిడినచో చాల నము 

చితముగా నుండును మొత్తముమీద ఈ “కానూక్” 

అను (గ్రంథము, |క్రికోణ మికిశ్యాన్రము, కౌతికకూగోళ 

శాత్రము, ఖగోళళాన్త్రుము మొవలగు ఇాస్త్రముకండలి 

విషయములను (థ్రతిపాదించునడై , ఆళ్ళెహూని కాలము 

చాటి వివిధ విషయములను గురించిన విజ్ఞానమునకు అధి 

శ్యమును శేహబ్బుశున్నది శన ఈ గొన్న (గ్రంఖారంభ 

మున ఇళడు ఈ విధముగ [వానెను కోర్ట్ శాశ్ర్ర విషయ 

మున నయినను |వతివ్య క్రిం నెర నేల్చనలనీన క క్షత్య 

మును జేనును నెరవేర్చిక్ని, పూర్వులు ఆందిచ్చిన ఆద్య 



అశ్చేనియూ 

నుయిన పజ్టానమును కృతజ్ఞతథో స్వీకరించికిని చాకు 

తోచిన తప్పులను నిర్భయముగా రిద్దికిని నన్ను 

అనుసరించు. ఉర్తరశాలికుల ఉవయోగము కొరకు 

ఛా పరికోధవా ఫలితమును (వాత రూవమున రతించి 

యుంచిలీని 

ఒకప్పుడు అంగీక రింజడిన సిద్ధాంత మునకు వ్యశిరేళ 

ముగా భూమీ గుండ్రముగా నున్నదని ఊహీంసజిడీనది 

మనామ్మరు యొక్క అస్థానమందున్న మవొమ్ముదీయ 

ఖగోళ శాత్రక్షల మధ్యాన్నా శేఖయొక్క వృశ్తాంళ 

మును (are of the meridian) gెలునుటకు ప్రయత్నిం 

చికి. కాలి క్లిష్టమైన (త్రికోణమితి శ్యాక్ర పద్ధతితో 

పూర్వమునందలి తబ్బులను సరిదిడ్డి భూమియొక్క 

ఇ్యాసోర్థమును ఇ్యానమును పరిధిని కొలిచి, దిక్టండ 

లను యొక్క బోతును ఆధారము శేపీకొని ఖగోళము 

యొక్క పూర్తి బి క్లీర్ణమును ఘనఫలమును (019) 

విర్ణయించు. గౌరవము అల్బెరూనిశే దక్కెను కంకా 

బులో ఉన్న నంచానా అను శిఖరము యొక్క ఉశ్రి శివి 

(Altitude) ఆధారము చేసికొని ఈ గణనలు (011019) 

tons) నిర్ణయింవజడినవి ఆల్ఫెరూని నిర్ణయించిన భూమీ 

ఇ్యాపార్థము ఇటీ గణనలకం'కు కెల్బడి మైళ్ళచే కక్కు 

వగుళున్నదనుట స్పష్టము. బేటి ఖగోళ శాద్రు్ఞలకు 

లభ్యమగు కొలకవరిక రముల సాయముళేకుండ అల్చె 

రూని ఈ నిర్ణయము చేయగలుగుట ఆళ్ళర్యళరము 

“శానూన్ మనూద్ * అను [గ్రంథమునందలి మూడవ 

భాగమునందు |క్రికోణమికి శాస్త్రమునకు సంబంధించిన 

ఆకృతులు, |కిజ్య, (మం) జ్య, (60815) న్పర్భశేఖ 

మొదలగునవి (ప్రతిపొదించండినని ఇతడు కారతదే 
ములో ఉద్భవించిన కొన్ని నిస్ధాంతనుల నాభ రముగా 

గొవియున్నట్లు కనిపించును బనను యభా[క్రమమయిన 

అధునిక రూవమును వాటి కొనగినచా డితడే వర్తుం 
స్పంభాశారము కతిగిన (81001308) ఆను దూరలిర్ణయ 

పాధనమును ఇకజే శనిెస్టైను ఈ సికరముయొక్క 

వహాయముతో నత(క్రారులను (Beauly 006818) రి 
లింవగలుగుటయేగాక, దూరమునందలి వమ్తవుల యొక్క 

ఎత్తును, డూరమునుహొడ అల్ఫెరూి నీర్ణయి 

భునమూళము, నిన్న త్తి (20%), అనుపొతము (22000: 

tion) సంఛ్యాశాలము, (గ్రహణములు 'కెలిసీకొను పద్ధతి 

కూడ ఆల్ఫెరూని కని పెస్టైను తోకచుక్కలు ఉళ్చాక 

ములు మున్నగు అనేక విమయముల జ్ఞానమునందు 
ఇకడు నిష్టారుడు వీటిలో ఒక్కొక్క విషయమే పరి 
శోధకుని యావక్టీవయును వారింవదగి యున్నడి 

అల్బెరూని అన్ని కాఠమురికు చెందిన ఆత్యు త్తమ 

శా త్రుజంలో నొకడుగా నిస్పంచేవాముగా వరిగణింసలడ 

దగినవాడు మరియు భారతీయ నిజ్ఞానమునండత 

డొనర్చిన పరిశోధవములు, |ప్రదర్శించిన విపుల దూరదృష్టి 

“వరాశ్లి పాయ నహిష్టుశ మున్నగువాటిచే భోరత దేళ 

మునపను;, వాటి మున్లీము ాజ్యములకును మధ్య 

అకడు దృఢమైన నంలంఛానువింధములను కల్పించిన 

జడ్డువై యున్నాడు 

హెచ్ శె పె 

అల్బేనియా - ఇరి బరోపాఖండము యొ క్కు 
ఇగ్నేయళాగములో కాల్కన్ ద్నీపకల్చమునందు వడి 

యాటిక్ సము ద్రతీరముననున్న ఛాజ్యము దీనికి పళ్ళను 

మున వ(డ్రియాటిక్ సముద్రమును, పూర్యో శ్తరభాగము 
లలో యుగోశ్షేవియాయు, దతిణమున (గీనును ఉన్నవి 
డీని వైశాల్యము 10,689 చమై జనసంఖ్య 18 

లతలు ఇది వర్వతమయనుగు చేళము సమ్ముర్రతీరమున 

మూశ్రము సారవంతమయిన సన్నని మైదాన మున్నది 
ఉత్తరదిశయందుగల దర్వతములు సుమారు 8 'వేల ఆడు 

గుల ఎత్తుగలవి ఉ త్తృరఖొగములో “డిన్” ఆనునదియు 

రతిణమున “వొయుట్సా” అనునియు, |ప్రవహించును 
"ష్యుంలి” అను నురియొక నడి అల్బేనియా నట్టనడుమ 

భాగములో [వవహించుచు, బేళమును కెండు భాగము 

లుగా విథజీంచుచున్నడి ఉత్తరార్థములో “మెగ” భామ 

నూట్లాడుచారు, దజిణార్థములో "టోన్" అను భాను 

కూట్లాడువారు నివసించుచున్నారు 
అల్బేనియా వర్వతమయమగు బేళము అగుటవలన 

ముఖ్యనగరములను కలువు కొలదిపొటి రోడ్డు శన వేరు 

శాకపోకల సౌకర్యములు లేవు డుశాజో, నలోనా, 

పాఠాం డే అనునవి వడియాటిక్ తీరమున ముఖ్యమయిన 
'శేవువట్టణములు రాజధాని “స్కూటారో ఆది మువ్చడొ 
వేఠికనొళాగలి నగరము కోరిట్సా, ఎల్బాసాని, అగ్గిరో 



శాన్ట్రక, శెశాటి వేర్కొనదగిన నగరములు వ్యవ 

సాయమే జనుల (ప్రధాన వృశక్తి గోధుమలు, పొగాకు 

ఇతర ఛాన్యములును పండును వ క్రికూడ కొలదిగా 

పండును ఇటీవల దేశములో పరి శ్రమలుకూడ అభివృద్ధి 

చెందుచున్నవి రాగి, బగ్గు ముఖ్యమయిన ఛాతువులు 

ఇవికాక ెటోలియం, లిగ్నైట్, అలుమోనియం, 

అస్ఫొర్టుకూడ లభించును "పెట్రోలియం ఉత్పత్తి బాగుగా 

'వెంచుటకు (ప్రయత్నములు పాగుచున్నవి 

1951 భో అల్బేనియా. |ప్రథుక్వము ఒళ పంచవర్ష 

వ్రశాళిళమ ఎద్ధముశేసికొని, డానిపకారము ఉత్పత్తి * 

"పెంచుటకు కృషి చేయుచున్నది 
1956 వ నంవత్పరాంతము 

నాటికి 11 1 విలియను లెక్సు 

విలువగల వ్యవసాయ పదార్థ 

ముల ఉత్పత్తిని, 8 2 మిలి 

యను లెక్సు విలువగల పారి 

(్రాయిక నమ్తాతృ క్తిని చేయ 

వలెనని అంచనా చేయబడినది 

గనులనుండి ధాతువుల (తన్వ 

కముకూడ ఎక్కువ చేయు 

చున్నారు చేళనములో భూ 

నంస్థరణలు అమలువరచినారు 

1964 వ నంవత్సరములోనే 10 

చేల శేద్యవు భూఖండములు 

భూమిలేని రైతులకు పంచి"పెట్ట 

జడినవి 1954 న సంనక్సరపు 
విరైటు అంచనాల (ప్రకారము ఆల్ళేనియా ఆచాయము 

1020 కోట్ల అెక్సులు వ్యయము 990 కోట్ల లెక్సులు 

(60 శెక్సులూ! డాలరు) 

విద్య ఈ 'చేళములో విద్య (ప్రభుళ్వాధీనములో 
ఉన్నది బాలిబాలికలందరు ఏడు నంవశ్సరముల నిర్శంధ 

ప్రాళమిళ విద్య పొందుదురు ఇచ్చట సుమారు 2 చేల 

5 వందల ప్రాథమిక పొఠశాలలు కలవు ముఖ్యనట్టణ 

ములలోను, జిల్లా కేంద్రములలోను "వెక్కు నెళండరీ 

పొళళాలలు కలవు ఇచ్చట విశ్వవిద్యాలయము లేదు 

వృ శ్తివిద్యావంస్థలు మూడు కళివు నిరతళావ్యళా 

873 

అల్బేనియా 

నిర్ళూలనమునకు అశేకముకై న వయోజన విచ్యాావణా 

4కలు అమలుపరచుచున్నారు అయినను, విరశరాన్యత 

చేళములో ఎక్కువగానే కన్నది దేమందంకటను 1కి 

డైనికచార్తా ష్మతికలును, 20 ఇతరప(తికలును కలవు 

అన్నియును (వుళ్వాధీనములో చే ఉన్నవి 

భాస జనులభామ అల్బేనియన్ భావ ఇరి ఇండో 

యూరోపియన్ భాషా కుటుంబములోని ఇల్లీరియకా 

గప చెందినది ఘెగ్, టోన్క్ అనునవి శెండును 

మాండలికములు ఉత్త రరేళస్థులందరు ఘెగ్ను మ ట్లూడు 

రురు చాతిగాత్యులికాష టోస్క్ మరియు, దఠీణ 

'దేళములో (గ్రీకుఖానమాటాడు 

చారుకూడ కొందరున్నారు 

జనులలో 66% ముస్లి ములు, 

88% (గీ. ఆరో డాక్సు 

కై)వ్రవులు 11% రోమకా 

ఇరఢలిక్కులు ఉన్నారు 

ప్రభుత్వము అళ్ళేనియా 
కమ్యూలిష్టు |ప్రకాప్వామిక 
రాజ్యము “కమ్యూనిష్టు 
పీవుల్చు రిపల్లిక"” [ప్రభుత్వము 
శార్మికులి చేతులలో ఉన్నది 

జేళము 1 0తిల్లాలుగా విభజింన 

బడి ఉన్నది 17 ఏండ్లు నిండిన 

ప్రీ) పురుషు లింగరకును 

వోటింగు వాక్కుకలదు 10 

చేల జవాశాకు ఒక (ప్రతిని 

చొప్పున ఎన్నుకొనలిడీ “పీవుల్సు ఎనంల్లీ* వీర్చడును 

(క్రభానమంకికాళ వదుగురు మం|తులుగ ల మంశిమండలి 

వరిపొలనమును నిర్వహించును 1954 మండి మవ 

నుక్చెనూ |ప్రధానమం(క్రిగా ఉన్నాడు 1088లో 

వోజీలచీ (141 Lech] సీవ్పల్సు అసెంబ్లీకి అధ్యముడుగా 

నియమింపబడెను 

చరిత్ర [ప్రాచీన ఇల్లీరియా నుకియు ఎపీరస్ (పొంక 

ముఠతో లనీ ఉన్న అల్బేనియా [క్రీస్తునకు పూర్వము 

నుండియే ఎందరో పాఠకుల అధికారములో ఉండుచు 

నచ్చినది శని ఎవరి ఆధిశాలమైనను శీర ప్రాంతముల" 



ఆల్ఫేవియా 

పరిమితమై ఉండెడిది కావి అంకశ్భాగములోని కొండ 

జారులచారిని లోబరచుకొన లేకషోయినది ఎనీడాన్నున్, 

ఆపొలోనియా రీరనగరయులు, కాళ్ళా, కార్నిత్ రాజ్య 

ముల నలసలుగా ఉండజెడిని లోపలి కొంశకాతుల సర 

చారులు న్వతంతులుగాలే ఉండెడివాడు (క్రీ వూ లీ వ 

ళఆాబ్దమువరకు అల్ఫేనియా ఉన్నత దశకు వర్చినడి ఆ 

తరువాత మాసెడోవియా, రోనును చేళముల పరస్పర 

ఛుర్షణలో కావిడివడెను (క్రీ శ మొదటి శళాన్టిము 

చాటిక "పేరునకు మాము ఇది రోమన్ పరిపాలనలో 

ఉండినది 5 న ళణాల్డములో "జర్లోగిగోల్స్” (కూక్పు 
జర్మనులు) ఈ దేశమును ఆశ్రమించిరి మొదటి 

యన్ చక్రవ ర్తిచే జయింపవడి ఈ చేశము 585 లో 

కైకాంమైన్ సామాళ్యములో నొక ఖాగమైపోయినది 

శానీ అవ్చుడుతూడ శీర్భప్రాంతనులవరశే విజేతల పరి 

పారిన పరిమిశమయి ఉండెడిది 

11 న శశాబ్జము తరువాత అక్నేనియా అంకళ్యా 
తీయ నంఘర ఇలకు రంగస్థలమైనది 1089 లో రాలిర్టు 

డైఫ్కాడ్ యొక్క జాయళత్యమున నార్మనులు జై జాం 

మైక్ సామాజ్యములో లోరునకు దిగిరి 1978 ఈో 
'శేవుల్ళు శాజయిన మొదటి చాశ్గెరు అల్చేనియా లాజి 

య్యును డురాజోకేవు వెనీస్ అధికారములోనికినచ్చెను 
కరువాత కొలదికాలమునకు అల్ఫేనియా టర్కీ వాన్త 

గతము అక్నేనియా జాకీయ వీరు డబున 

స్కాండర్ బర్లు టర్కీ ఛారిని కీ వ్రముగా |ప్రతిఘటించెను 

వెనీస్, నేవుల్చు రాజ్యములు అశనికి తోడ్చిడినవి 1816 

వాటి టర్కీలో ఆటోనున్ పామాజ్యము వర్చజెను 

అళ్నేనీయొ, ఆ సామ్రాజ్యములో శేరోయినది డురా 

జోనును, 1501 నరకు వెనీన్ చారు తమ చేతిలో నిలువు 

కొనిరి అటోనన్ సా(మాశ్యాధి కారము ఛాలళాల౭ము 

సొగినది ఈ కాలములోనే అధిక సంఖ్యాకులు ఇస్లాం 

మతమును న్వీకరించిరి 

1912 లో మొదటి బాల్బన్ యుర్ధము జరిగను 

చానితో అల్బేనియా వారకి స్వాతం త్య సంపాదవాన 

శాళను లభించినది అంతర్జాతీయ సంఘమొకటి అళ్ళే 

నియా నరివొద్దులను నిళ్లయించినది ఇంతలో 1918 లో 
రెండవ బాల్కిళ౯ా యుద్ధము కటస్థీంచెను కతృ్ళలితముగా 

అళ్ళేనియా సర్చులచే అక్రమించేబడెను 1916 లో నిశి 

యమ్అను నతడుళాజయ్యెమ అతని మంతి ఎసాద్ పామ 

అనునతడు రాజును తరిమివేసి కానే పోలకుడయ్యెను 

ఇంతలో మొదటి (పపంచ మనో సంగ్రానుము [ప్రారంభ 

మ్ వడ్భులు, (బులు ఇటాలియనులు ఆల్ళేని 

యాను ఆక్రమీంప మొదలిడిరి 1916 లో బల్లేరియములు 

అస్ట్రయనులును ఈ జేళములో (ప్రవేశించిరి యుద్ధము 

ముగియు వరకు అల్బేనియా రణరంగముగా నుండెను 

1928 ళో అహొనుదుజంగు అను ముస్లిం నాయకుడు 

* శాను అల్నేనియా శాజునని (ప్రకటించుకొని నీరంకుళ 

ముగా పాలించెను "రెండవ (ప్రపంచ మవో నంగ్రానుము 

(ప్రారంభము శాగావే అల్ఫేనియా మరల యుద్ధ రంగ 

ముగా మారెను 1989 లో ఈ చెళముసా ఇటలీవారు 

దుళ్యాశ్రమణ జరివీరి ఇటలీ రాజైన మూడన ఇమ్యాూన్యు 

యల్ చక్రవర్తిగా (ప్రకటింవలడెను. 1940 లో ఇటాలి 

యకులు (గీనువయి చాడిశేసీరి ద&ణ అల్ఫేనియా రణ 

తంగముగ మారెను దేశమున ఫొనిస్టు వ్యతిరేక వర్గను 

లేర్చణకు స్వాతం(క్యము కొరకు ఇటాలియనులవయి 

గొరిల్లా యుద్ధము పొగించిరి వీరిలో ఎన్వర్ వోక్సువో 

(8220108). అను నతని నాయకత్వమున వాము 

వతము వర్చడి విజృంభించినది 1946 వరకు నోక్సువో 

వైన్యములు అల్ఫేవియాలో చాల భాగమును ఆక్రమించి 

1946 నం 11 కనవరినాడు "రివల్లిక్ “గా (ప్రకటించెను 

వోట్సవో అధ్యతకలో కమ్యూనిష్టు [ప్రభుత్వము వర్న 

కను చాటినుండియు ఈ కేళమును నియంతగా 

వోక్చువో వలిపొలించుచున్నాడు 194రి నం మార్చి 

7 శేడీనాడు నూతన రాజ్యాంగము ఆమోదింన 

బడీనది నాటినుండి అల్నేనియా సోవియట్ కూటమిలో 

శేరిఉన్నది యూగోస్థావియా సోవియట్ రష్యునుండి 

విడిపోయిన తరువాత అల్ఫేనియాకూడ యూగోస్థాని 

యాతో విడిపోయి ఆర్థీకముగాను, ఇ్యాపొర దృష్టిలోను 

చారి చిక్కులపొలయినది 1956 వ నంనత్సరములో 

యూగోస్టావియాతో స్నేహపు ఒడంబడిక చేసికొన్నది 
1946 నుండి నిరాఘూటముగా ఫొగుచు వచ్చిన 

నోక్ళువో (వథుశ్వము 18ళి లో కూలిపోయినడి 

ఉరా 
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అల్లసాని “పెద్దన _ స్వారోదివ మనునంభన 
కర్తగా అర్లిపాని "వెద్దన యాం(ధపాహిత్య లోకమున 

నువ్రసద్ధుడు ఈయన నందవరీక (కాన్మాణుడు బుగ్వేది 

ఆశ్వలాయన సూ(క్రుడు వళిస్థవగో[త్రుడు తండ్రిపేరు 

చొక్క నామాక్యుడు వళ్ళారి మండలమునందలి “దొరా 

అయము' లేక 'దోరాల్ యను (గ్రామ మీ కవి ల! 

ట్టాన మని జన|క్షుతి కలదు ఈతని శాక్యనునుగూర్చియు 

విచ్యాఖ్యానమును గూర్చియు మన కంకగా శెలియదు 

శరకోవయతి తనకు గురు వని 'కెలిని మనుచరిత్ర వీరి 

కలో పెద్దన గురున్తుకి శావించెను తన కవిత్వము కళ + 

కోవయలి వ్రపాచాసొదిత మని యితడు చాకొనెను 

శిమ్యుడయిన "పెద్దన క శళళోవస్వామి హయగ్రీవ 

మం(తము నువ దేళించెననియు, శకృ్రసాదమున నతనికి 

కరిశా ధార పీద్ధించేననియు గొందరు (వ్రాసిరి వీది ఎట్టు 

న్నను విద్యాభ్యాసానంతరమున ఖెద్దన 'యెట్లో కృష్ణ 

రాయల యాస్థానమును "కేరి అస్టదిగ్గణములలో నగ 

గణ్యుడని శిరొంచెను పారిజాశావహారణ కర్త యగు 

నంది తిమ్మన, రాజ శేభరచరి(క్రమును రచించిన మాదయ 

గారి మళ్లినయు, శాళవా స్తీ మావోళ్ళ 8 రచయిత యగు 

ధూర్జటియు నికనికి నమశాలికు అగుటయేగాళ, శాయల 

యాస్థానమునందే యుండిరి అస్టదిగ్గణముఅలోనినా రే 

యగు మారడయగారి మల్లిన్నయు వసుచరిత్ర కర్త రామ 

శాజభూషణుడును, 'వెద్దనకు శిష్యులని (శ్రసిద్ధి 

నంన్క్భృ కాం థములయందు. "పెద్దన గొప్ప వండి 

కుడు, కర్ణాటక భాషా వరిచితియు కలవాడు పుళా 

జాగమేశిపోన క థార్థక్రుతియుకుడు చతుర్విధ కవిశా 

విశారదుడు చతుర నచోనిధి, కవి పండిత మండిత మగు 

నిండునథలో నన మాన మగు వాళుకవిళాఢోరణిచే 

'పొహిత్య వమరాంగణ పార్య'ఖౌము' డగు కృష్ణరాయ 

లను మెప్పించి, బిరుదు గండ"వింజేరమును కన పొద 

మున త్రొడిగించుకొనిన మేటి ఆస్థాన కిశేష్టుకుగను, 

పరీజాధి శారిగనుఉండీయు ఈర్ద్యారహితు డై యబేశాం గ్ర 
కవులకు రాయలశే సశ్యానము శీయించిన యుదారి 

కీలుడు (శ్రీకృష్ణదేవరాయ లకశనిని 'ఆంధ్రకవిళా పీకా 
ముస్థ' విరుదముతో వివళూళరించెను ఈ లిగుదము "చెడ్డ 

నకు పూర్వమునను, నరమునను నున్నజేయైనను నిడి 

శక 

ఆల్లసాని పెద్దన 

యితనివట్ల నన్వర్థమైన ట్లన్యుల యక శాలేరు తన 

పోనకుడగు శాయలచే నికడందిన "గౌరవ మసోధార 

అము ఈ కని యేదురయినచో రాయలు తన మదకరిం 

[రము డిగ్గి కేలూత యొకగి యెక్కించుకొను చుంచెనట 

మను చరిత్రమును కృతినందువేళ పల్లకిని కన శేలబట్టి 

యెశ్తెనట ఇంళనూశ్రమేళాక గాయ లితనిక నడిగిన 

సీకుళం ద చేళాగ్రవోరములిచ్చి మన్నీంచెకు విశేషముగ 

శాజనవా్థానము లందిన యాంధ్ర కవులు (క్రీ వాళ, వెద్దన 

లిరువులే 

శ్రీనాథుని వలెచే ెడ్డనయు యానవమున పమ న్హ 
భోగళాగ్యము అనుభ వింళెను కాగి ఛార్థక్యమున నళని 

వలె నిడునుల వడ లేదు రాయలు పెద్దనకొవగిన యగ 

హారము లేశకములు చఛానిని జీవిశాంతము దానమఖభ 

వించుపేళాక, కోకట (గ్రామమునకు 'శకణోవపుర' మని 

చేరుపెట్టి చానిని చేనబావ్మాణుల 8 [గహారముగా 

వొనగి పెద్దన కన గురుభక్తిని ప్రళటించుకొ నెను శకకోన 

యతి! శిష్యుడయిన పిదప వీకవి వైష్ణవ మళాభిమానిగా 

మారెనని తెలియుచున్నడి ఆట్లయ్యు నితడు పరమత 

శ్వేషములేక యడై. వతళావము గలిగియుండను "వెద్దన 

తన య(గ్రవోరములలోని కొంత భూమిని శివశేశవులకు 

నిరవురకును ధూవదీవ వై వేచ్యాది అంగరంగ భోగము 
లప చానముకేనే యుండుటయు, నునుచగకాదిలో 

నీశ్వరన్తుతి గావించుటయు నిందుకు శార్కాణములు 
|ప్రశువులవలన న్యగవోరములు వడనిన కవులు పలువురు 

కంరు కాని వారిలో నణేళములను చేవ జ్రాన్మాణ విని 

యోగమునకు శానన పూర్వకముగా గానముచేసిన 

యాంధ్ర కవిశిభామణి "వద్దనో యొక్కజే! ెడ్డక్ర మను 

చరిశమను  (వ్రజంధమును మా(కమేశాళ వారిక ఛా 

పాఠమను (గ్రంళమునుగూడ రచించినట్లు రంగాళాట్భం 

చాడులి వలిన తెలియుచున్నది శాని యీ (గ్రంథము 

లభింపలేదు ఇవికాక యికడు నీననద్య శతకమును 

శచించేననీ కొందరును భామన్తవరాజము ఆరై్వళ 

ము అను నురిరెండు కృతులను (బ్రా నెనని కొండ 

రును ్రానీరి శాని నీనినిగూర్చి మనశేమియు శెలి 

యదు సళ్యావధూ ద్రీణశాడి సరవృృత (గ్రంథములు 

“ఆముక్త మాళ్యద' యను నాం|్ల (ప్రబింథనుగూడ్ల 



అల్లసాని పెద్దన 

"పెద్దన విరచితముకేయని వూ ర్వలాతణికులును, 

శ్యాళ్యారలుమి (వానీరి ఈ (వారలు విజము శాననియు 

శ్రీగోస్లదేనరాయలే. సై (గ్రంథముల రచించెననియు 

బాధునిక పండిశ విమర్శకులు వీన్గారించిరి అనేకులు దీని 

నా మోదిందిరి 

పదునారన ళళాబ్టమునకు పూర్వపు టాం[ధ్రకవు 

లందరును నన్నయ నూగ్గము ననుసరించీ సంన్కృత 

వురాణములన్నో శాక్య నాటశాగులనో తెనిగించుచు 

భాల్మధ్ర సారవ్వతము వభివృద్ధి శావించికి శాని వీరు 

న్వశంశ్ర రచనలకు ప్రూవరయిరి ఇట్టియెడ నదునారగ 

శళాట్టి అరంక్రమున ఆల్లసాలి 'వెద్దన మనుచరి[త్రమును 

రచించి (ప్రబంధ కవులకు నూర్గదర్శి యయ్యెను నుమ 

ఛర్మిత్రమున'శే స్వారో చిన మనుసంభ న మమనది వామాంత 

రము ఇందలి కథ మార్కండేయ పుళాణాంతర్గతము 

త వుళాణమును 'సిద్దనకు వూర్వుడగు మారనకలి 'కెని 

గీంచెను కఇయ్యుకయ పురాణముల ననువరించి "వెడ్డన 

మనుచరిత్రమను నుసో (ప్రబంధమును రచించెను 

మోలముళోని కథను చాలనర కీకవి యశాతథముగ 

గైళొళెను జాచిరీ పోనంమునకై కొన్నీ చిరుమార్చులు 

శాలించేను స్వారోచిషుడను ద్వితీయ మనువు యొక్క 

జన్మ వృత్తాంత మీందలి యిలివృ త్తము ఈళథ మూలము 

నందు స్వారోచిషుని వితరుడగు వ్వరోచియొక్క సంభవ 

మునకు హేతుభూతనుగు నరూధినీ (వవరుల వృళ్తాం 

శముతో (పాఠరంథమయి, స్యారోచిషనగు నునుళ్వము 

సద్ధించుటతో ముగియుచున్నది 'పెద్దనయు నీకథ నిళ్లు 

చి(క్రించెను ఈ శారణమునచే కొందరిందు నవై ్యక్యము 

లేదనుటకు వీలయ్యొను కాని నోటకములందిది పొటింన 

బడినంకగా శావ్యములందు పొటింపజడక పోవుటచేశ 

దినియొళ లోసము కాజాలదు పురాణ కథనే చేవట్టినను 

పెద్దన యిందు లాతణిళ నీర్టిష్టములగు నష్టాదళ నర్షన 

అను నందర్శోచితముగా కల్పించి మిక్కిలి రవవంత 

ముగా వర్జించి మూలకథను నాళ్లురెట్లు పెంచి నును 

శరిత్రము నొళ న్వతంత్ర [ప్రబంధముగా నీబంధించెను 

ఇందలి పిర్లనములలో 'పెక్కులు స్వకపోల కల్చిశము 

కగుటచే. నిడి యనువాద (గ్రంథముకాడు కథ వురాణ 

నిద్ధమగుటనలన కల్పితమునుకాదు ఇందలి [వధాన 

ఠనము శృంగారము కతర రనములును యధోచితముగ 

పోబంవబడెమ మొదటేదగు [ప్రవర వరూధినీ వృళ్తాంక 

మును పెద్దన మిక్కిరి మనోహరముగము రనవంతము 

గను రచించి కృతళ్ళక్యుడయ్యిను రసనమంచిత కథ 

అతో కూడిన స్వారోచినమను సంథన కథను చతుర 

రచనతో (వ్రబంధముగ రచించుటయే కృ తి థ ర్డీ 

యొక్కయు కృతికర్త యొక్కయు ఉద్దేమవి మను 

శర్మిత్ర ఫీరిక వలన కెలియుచున్నది 

కవి యిందు చాటకఫక్కి. ననుసరించి కూర్చిన వరూ 

ఢినీ ప్రవరుల సంఖానణము వృాచ్యాతిపృాద్యము, ఇట్టి 

నంభానణములు, సంవాదములును కల నందర్భము 

లీవ్రబంధమున మరికొన్ని గలవు ఐనను (ఫవరనరూధినుల 

సంభాషణ రూవసద్యములు "పెద్దన రచవాచాకుర్యము 

నకును బొచికీనిర్వపహాణ వై పుణికిని చక్కని నిదర్శన 

ములు అందును వారి తొలినంభానణనులోని “ఎవ్వకె 

వీవు 'ఇంళలు కన్నులుండ ఆను రెండు వద్యములును 

శెండు రక్నములు ఉత్కృష్టమైన న్యంగ్యవై భవళోఖిక 
ములు 'అల్లిసొవి గవి యల్లిళ జీగిలీగి' వీవియందు ఫరా 

శాష్థ్రనంది వ్యశ్రావ్య కృముగా శావనగును (ప్రవరునిపొశ 

యాంధ్రపాహిత్యమునందు విశిష్టమైనది ఆతని మరో 

మూర్తి, ధర్మళర్మదీడ వకవత్నీ[వతము, వరన్రీవై ము 

ఖ్యమ్బు, శొంతరన మొల్కు (రిహ్మాకేజన్సు, వైరాగ్య 

వహ్ని తస్రమై శృటములుడేరిన యతని మనోవై శృల్యము 

మున్నగు ధీర శాంతగుణములు నునుశర్మిత్ర (ప్రథమ 

ర్వికీయాశ్వానములళో కన్ను లగట్టినట్లు చి(క్రించబడినవి 

ననవిల్తు శాశ్ర్రంపు మినుకులను వెన్నతో నళ్యసించిన 

(ప్రోడయగు వరూధినీ వచోవై, దగ్ధ్యమును ానుళాస్తో 

పాధ్యాయిత్వము క్రింద కట్టివేసన ఆశాముకు డితడు 

ఆమె మేని జవ్వాది సనగదంలించు నోడలు గడిగికొని 

వార్చి కుచియైన వానవారహొకుడు "వెద్దననంటి 

వొస్తుని శేకిలో వడుటచేళ ప్రవరుడు శేవలపబంధ 

మాశ్రోపజీవికాళ, యాంధధ్రుల హృదయ పసంచమున 

శాశ్వత సజీవన్య క్రిత్వమును సంపాదించుకొన గలిగెను 
కేవ వేళశ్యయగు వరూధివియందు, కాము వలచినవారిని 

తలజో వై చుళొనుటకై చారననిశ లుబచరించు వగలు, 

నలవులు చూవి యవి నిమ్భలను లై నపుడు ఛానీని 
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అకు మార్చి, (్త్రీవ్వళానము నక్యంత నహజముగ చిగ్రిం 

ఇను కావుననే 'పొటున కింకులోర్తుర యవి పెద్దన 

(్రాసిన వర్యము ననుసరించి తర్వాతి (ప్రజంధములలో 

రోదనపద్యము అవేళములు పుట్టినవి 

శ్వతీయాశ్వానమున పాయా ప్రవరుని వంచక స్వభావ 

మును (గ్రంథకర్త నేర్పుతో జిత్రించెను ఈ [ప్రబంధము 

నందలి మొదటి మూడాశ్వాననులు రనవ త్తరములు 

మధురభాన విలసిక చతుర కవిళాళోభితనులు శాల్లన 

ఆశ్వాసమునందలి న్వరో వికృతమైన వేటయంతయు 

చెద్దన కల్పించినకే "వెద్దన కృంగారళాపంఠలముళోని 

వేట ననుసరించి డీనిని సృష్టించి "పెంచి (వ్రావేను 

ఛానయు, శైకియ |వ్రశ్యేకమై యుండుటయేగాక 

యిది కవియొక్క లోళజ్ఞానమునకు గీటురాయివంటిదీ 

ననోరమొ వృత్తాంతము నీయాళ్వాసమునచే కలదు 

మనోరమ స్వరోచుల విచావాము సంపదాయాను 

సారముగా విపులముగా వర్షింపలిడినది కడవటి దగు 

నారనయాశ్వానమువ క్రకానళ్యాదుల కావ మోచనము, 

న్వరోచితోవారి వరిణయము, వనజేవతయందు స్వారోచి 

జననము, తచన్ను, విష్ణుసాణాత్కారము, స్వారోరికి 

మనుత్వవిద్ధి, అతని రాజ్య పరిపాఠినము ఆను వినయ 

ములు కలవు 

ఈ |వ్రజంధమున సందళ్ళామపారముగ నచేకనీకు 

లువీబేశింన బడినవి చతుర్థ పురుషార్థ కామి యగు వైదిక 

గృవాస్థునకు (ప్రనరు జాదర్శ వురుఘుడు |వ్రవరఎద్ధుల 

సంభొమణమునంరు గార్డ, స్థ నన్యాస ధర్మమును వాని 

యౌత్కృృష్ట్థముము 'ఇెలుపలిడినవి వరూధినీ (వ్రచరుల 

ఘట్టమున ్రహ్మోనంరమును గోరువారు శమదమారిగుణ 

సంవన్ను అగుటతోళాటు వేరేవి క్త వరవారీ విముఖులు 

శావలెననియు భర్మకర్మాద్యనుష్టానములలే నివి సుపా 

ఢ్యము అనియు, నిళ్ళల వైరాగ్య చిత్తులగు ధీరుల చిక్త 
ముల 'వెట్టినరిస్టీతియందును (స్త్రీల మాయలు కఠందజాలి 

ననియు కవి సూచించెను మరియు ధర్ముశానుములకు 

నంభర్ష ము కలిగినపుడు యశ్నముచే | ప్రనరునివళే ధర్మ 

మునే రతించుకొనవలెననియు కవి బోధించెను దివ్య 

నంవన్ను అయ్యును శేవల శాముప లెట్లు పరుల 

మోనములకు లోనగుదురో, వరవంచన కెట్లు తలవడు 

అల్లసాని పెద్దన 

దురో ఈ విషయముల వరూధినీ కూయ్మాపకర వృ'రాం 

తములు (శగుముగా చెరిగించుచున్న ౧ ధర్మ సమ్మ 

మయ్యును ఇవు భా ర్యాక్వము నిందగ్థి మనియు స్వః 

డ్రమునం దయినను నమితభో గేచ్ళగిల వావి |బరుకునై 

విశుసశ్యూరులకు సైతము రోత కలుగు ననియు క్యరోచి 

వృక్తాంతతునలన శఇలియుచున్నడి 

ఒక్క (ప్రవరునిప్నాఆ తక్క యిందలి పొట్టి అన్నియు 

నలి మానువము లయిన గంధర్యాస్పరాది. దేనశే 

పొగశ్రలు స్వరోచిపొత నునుజ గంధర్వ నమ్మి కకముగా 

గోచరించును అట్ల్టయ్యును వావీ కుఖదుఃభాదులం' 

మనకు వంపూర్ణ సానుకూలి కలుగునట్లు 1) వానిని 

నివుణముగ పోషింశెను కోవస్వభావులును శాపాయు 

ధులు నగు మునులును నిందుగనుసింతురు గాంత స్వభావ 

డగు (ప్రవరుని పాకకు వన్నె కెచ్చుటేే వీరి కథలు 

"పెంచి (వాయబడీనట్లు శోచును ఇటీ మహాకవి మూల 

కథను పెంచి రవభానపూరిత మస్మోప్రబంధముగ తీర్చి 

డిద్దుటచే నాం(ధ్రకవిళాసితానునా బిరుద మితనియందు 

సార్థకము దీలికితోడుగా చక్కని [పకృతి చిత్రములను 

నుందర నన్ని వేళ ములను, నందళ్భానుకూలము అయిన 

వరన నంభావణములను పొందువరచి మడిశారములను 

చాడ జాతీయములఅను సంతరించి, కజ్టార్థాలంళారతు 

లను సవరించియు "పెద్దన తన(సవింధమునందకి యందము 

నఢిక మొనళ్ళెను ఈ శారణముననే రామళాజభూసణు 

డును తదితర (ప్రబంధ కోవులును నునుచరిశ్రము ననున 

రించి తము రచనలను సొగించిరి "పెద్దనయు క్రీనాథాడి 

పూర్వుల ననునరించుటయే కాళ మనుచరిత్రమున నన్య 

జేశీయముల నందముగ వ్రయోగింశెను 

పోషకు డగు (శ్రీళృష్త చేవరాయలచే ని ట్ల్యోంత ముగ 

మన్నింపబడి, రాయల యనంతరమున “కృష్ణరాయలతో 

డివి శేగలేక (బ్రతికి యుంటిని జీనచ్చవంబువోలె' ఆని 

దుఃఖింబెనేశాని 'నురిహేమపాశ్రాన్న' మెళట గలుస 

నవీ విలపీంవ లేదు "పెద్దన రాయలులేని రాజధావీయం 

రుండలేళ వై రాగ్యచిత్తుడై తన గురువర్యుడగు శళకోగ 

యతి యున్న కోకట[గ్రామ సమీపమున "వెర్టనపా డను 

(గానుమును శేరి యండే జీవిక శేనమును గడిపిన 

వారిక ళాసారమును "పద్దన యీ శాలనున రదింగి 
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ఆల్లూరి సీశారానురాజు 

యుంజెనేమో ? "పెద్దద్దయందలి గారవముశే వొగ్రామ 

మున వాటికి నేటికిని అల్లపానివారికి న్యగళాందాళి 

సన్మానము నిలచియున్నట్లు శెప్పుదురు ఈ కవి వంశీయు 

లిప్పటికిని గొందరు జీనించియున్నారు 

వదు 

అల్లారి సీకారామరాజు - భారతీయ శ త్త్యదర్శ 
చాంళములను పూర్వజన్మ నంస్కారమున (గ్రహించి, 

అంధత్వము నిలవ కెట్టుటకు పరిశ్రమించిన విరాగి, 

శ్యాగి, పరోవశారవశాయణుడు, దీన జనాననుడు 

ఆబ్లూరి సీకాళామళాజు వ్రీటిషుప్రకుత్వమునారి దనన 

నీకి ననహోంచుకొని, దుష్టపరిపాలనమునకు ఎదురుతిరిగి, 

(శీటషు [వఫశ్వమును ముప్పు 

తిన్సలు వెట్టి మూడుశెరువులనీరు 

(గ్రాగించిన యోధుడు అల్లూరి 

పీశారానురాజు 

ఇకనీ స్వ(గామము వళ్ళిము 

గోచావరికేళ్ళా, ఖీమవరముళాలూ 
శాలోని మోగల్లు (గ్రామము 

శక్రియనంశ మువాడు శర్మడి'పేరు 

'ేంకట్రామరాజు తల్లిపేరు వారా 

యణమ్మ ఇరనికి తల్లిగండులు 

ట్టిన"వేరు (శ్రీగామళాజా శాన 

యికడు వలచిన కన్య వీత యను 

యువకి అ కాలిమృక్యువు వాక 

ఐడుటదే ఆమె జ్ఞానకార్ణము తన 

పేరును నీకాళామ రాజుగా మార్చు 

కొసను 

(శ్రీశామళాజు చిన్నతనమునుండియే ఎప్పుడును వద్దో 

అలోచించుచు ఉంకెడువాడు చదువుషంధ్యలయందు 

దృష్టీ లేసండెడువాడు ఇంగ్లీషు పాళశాఆలలో చెప్పడు 

విద్య విద్య శాదనియే అకడు కావించుచుండెను వీశా 

కన్య నురణానంతరము వివావాశార్యము తల'వెట్టళ, 

వై.రాగ్యశీలియ, అడవులు వట్టి కవస్సు చేయసాగెను 
అకడు గోచావరీనదీకీరమందలి పొపికొండల గువా 

లలో వకాంతచానము చేయ.చుండెమ అప్పడు అచ్చటి 

అటవికు లయిన నవరలతో అకనికి వరిచయము కలిగెను 

సే విద్యార్థి దళలో అభ్లారి bois 

నవరలు ఆతనికి నవర్యలు చేయుచు, శమగురువుగా నెంచి 

ఆతనిని మన్నింవసాగిరి 

నవరలు చేయునడి బోడువ్యనపాయము |ప్రథుక్వాధి 

శారులు లంచములియ్యని నవరలభూములను లాగుకొని 

శాము వళ్చాటుచేసిన ముశాదారులకు నంకమింప జేసీ 

భనము గడింవసాగిరి వండ్లు కోనివారనియు, కష్టైళొట్టి 

శారనియు, వెట్టి చేయకేదనియు వవేవో వేరములు మోపి 

ఆయారణ్యకులను శవొప్పీలుడారు, పోలీనుచారు బాధలు 

"వెట్టుచుండిరి ఈ (ప్రభుళ్వాధిశారులకు శ 9 _స్పవమివన 
న్ రీలు తోడ్భడు చుండిరి ముకాదారులకున, ననరలకును 

లిఖేదములు వీర్పడి తగవులు (వ్రబలము శాసాగెను 

ఈ అటనికుల దుర్భర జీవన 

మును గమనించి నసీశారానురాజు 

ఆ యమాయకులసతమున నిలచి 

దఖుశ్వాధిశారులితో చాదించ 

సాగెను (ప్రభుత్వమునకు ఈ సీళా 

రామరాజు కంటకుడయ్యెను ఆంత 

(వథశ్వము సీశారామకాజును 

గూడనిర్భంధములపాలు చేయుటకు 

సంకల్సించెను సీతారామరాజు 

(క్రమముగా (ప్రతిఘటించి నవరలను 

సంవ్కరించి యుద్ధనన్నర్ధుల 

గావించెను శను వూజ్యగురువునకు 

ఎట్టి అపాయము జరుగకుండ నవ 

రలు వేయికన్నులతో కని పెట్టుచు, 

అంగరతకథటులుగా నిలుచుండిరి 

పోలీనుబలముతో సవరలకు ముఖా 

ముఖి పోరాటము 1928లో (పారంథమయ్యెను అడవి 

లోని దుంపలను తీయగూడదనియు, గొడ్లకు గడ్డిని కోయి 

గూడదనియు,దోరతనము నారుఆ కలను శాలించిరి ఆకలి 

మంట లొక్కపారి విజృంభించుటచే నవరలు గండ్ర 

గొడ్డండ్లకో అరణ్యములోని చెట్లను నరళుటకు కడంగిరి 

ఇదియే పోరాటమునకు శారణము 

సాధు సీళారామరాజు బోధనానుపారము నవరలు 

సాయుధలిన్లనమునకు నంసీర్భు లగుచున్నారని పోలీన్సు 

సిబ్బందితో అధికారులు (గామములవయి దండె క్తిరి 



కొంసఆను తగులలెట్టికి సీశారామరాజును, నూరుగురు 
నవరముఖ్యులను వట్టుకొనిపోయి, విచారణతంతు నడిపి, 

శెయిలుతీ పంపిరి శాని సీతారామరాజు జెయిలునుండి 

విచిత్రముగా అంతర్ధాన మయ్యెను పర్లాకిమిడి, జయ 

పూరు, గోచావరి ఆరణ్యములు అప్పుడాళనికీ ఆటపట్టు 

అయ్యెను సవరలకును, భాండులకునుతన్న సీళారామళా 

కెక్కడ నున్నాడో ఎన్వరికిని శెలియకుంెకు. నమ్మిన 

ఇంట్లగు సవరలు, ఖాండులు రషాస్యమును శాప్తాడికి 

ఆటవికులు సాయుధ, నిరాయుధ వర్గములుగా 

శేర్చడిరి సాయుధవర్గము [వ్రళుత్వముతో పోఠాడునట్టిది 

నిరాయుధవర్గములో శార్మికులు, క ర్థకులు ఉండుచుండిరి 

నిళాయుధవర్గమువారు న మ్మెలుకట్టి వన్నులు ఎగలెట్టి 

విధినిర్వహింశెడువారుగా ఉండిరి ఈ విధముగా విన్ల 

వము నీద్ధమయ్యెను సీకాశామరాజు ఈ విన్ణవమునకు 

అధినాయకుడు 

ఈ విన్లవ'నేన విండ్లు, వాణములు, కత్తులు, బల్లెములు 

ధరించి 19828 లో చింతపల్లి (గ్రామమునకు పోయి 

లోలీసస్టేవనును ముట్టడించెను పోలీసుచారు గడగడ వడ 
10 రాజు ఒక కుర్చీలో కూర్చుండి అచ్చట ఎట్టి ఆయు 
ధము లున్నీవో ఇన పృెక్టరు నడిగి కలినికొ నెను సీళారాను 

శాజునకు పడి, ఎడమ భుజములుగానున్న గాము గంటం 

చొర గాము నుల్లుదొర అను గాముసోడరులు పోలీను 
శాణా యంశయు గాలించి, ఆయుఢసామ[గి శెచ్చి, 

శాక నమశమున (ప్రోగువరచిరి కాజు వాటిని వీవర్ 

ముగా రిశార్డు పున్తకములో (వావ దన్కకు చేసి 

తప్పుడు రికార్డులను చించిపారవై చెను అచ్చట దొరకిన 

ఆయేధసాముగితో నవరినారముగా రాజు వెడల 

బోయెను ఎనరిని హింసించలేదు, (గ్రామజనము గుమి 

గూడి తమాషాగా చూచుచు నిబచుండిరి పోలీనులు 

గండము గడచిన దని, (ప్రాణములతో బయటపజ్డామని 

ఊపిరిపీల్నిరి తరువాత రాజు కృష్ణ డేనిపేటలో పోలీసు 

లను చెట్లకు బంధించి, గ్టేననులోని తుపాకులను గైకొని 

శఇెడలిపోయును 

'మొట్టాడం వీరయ్యరొర ఒక ఢీరుడు ఇకనివి “లాగ 

శాయి” సీకూరీ జరిగినప్పుడు వట్టకొనిపోయి నానాకష్ట 
ముల పాళ్ళేసీరి వీరయ్యదొర శప్పీంచుకొనిపోయి అర 

జ 

అల్లూరి సీకారామరాజు 

ణ్యములలో నవరల రశణలో రహస్యముగా నుండగా 

(వ్రథుక్వమువారు చేగులవారిచ్వారా గాలించి పట్టుకొని 

“రాజవొమ్మంగి ఛాణొళో నిరృంధించిరి వెంటనే సవర 

వాయకులు కాణ్మావ డాడి సలిపి కొట్టు వగులకొట్టి, 

వీరయ్యదొరను విడిపించిరి అచ్చటి ఆయుధము అన్నియు 

దోచుకొనబడెను వీరయ్యదొర వివ్లవ నై న్యమునకు ఉప 

నాయకు డయ్యెను (1982) ఈ విధముగా 86 తుపా 

కులు, 8600 'శౌండ్ల మందుగుండ్లు, 10 కత్తులు, 10 
మందుసం దులు, 12 'చెడ్డగొలునులు 88 బయొ నెట్లు, 
9 ఖడ్జీలు ఇంకను పోలీనుదుస్తులు, ఇతర నన్తువులు 

వీళారామళాజు నశనుయినట్లు పళ్కారు. లేక్కలలో 

(వాయఃడియున్నది 

విష్ణవళారుల శర్యలు డొరశనమువారి! కెకియగకే 

వందలకొలది పోలీసులు అచ్చటికి వంవబడిరి కెల్లి ఆధి 

శారులుగూడ వచ్చినడిరి ఒళవై వున విన్లనవై న్యము వీర 

మళ్యాదలు పొందుచుండగా, 'వేరొళచోట (వ్రథుత్వదళము 

ప్రజలను భయ'్టెపాగెము విళ్ణవకారులి గుంపుళొడ 

దొరతనముచాగికి శెలుపుచారు ఎవ్వరును కనబడక 

పోయిరి పైగా తప్ప్యతోన చూపుచుండిరి 

ఒకసారి రామరాజు నిరాయుఢుడుగా నున్నప్పుడా 

వైనికుల శెదురయ్యిను చా రతనిని గుర్తింవజాలరై రి 

శమ మూటలను మోయునుని రాజున శాజ్ఞావించిరి 

శా కొకమూటను నెత్తిన "వెట్టుకొవిను ఆకలి యను 

శరులును మూటల నెత్తుకొనిరి చారందరును ఆరణ్య 

మధ్యములో ఒకచోట విశ్రమించిరి నడిరాశ్రిచేళ వైని 

కులు గాఢనిద్రలో నుండగా, విళ్ళృత కోలోహఠ మొన 

ర్చుచు, ఆ మూటల 'నెత్తుకొని అనుచరులతో నీళారాను 

కాజు అంధశారలంధుర మగు ఘచారణ్యమధ్యము 

శొళ్ళెను సైనికులు విశాకుసడిపోయిరి 

ఒకసారి “మెమన్ పోరు' అనువాని బాయకశ్వమున 
సర్కారు వ్రైన్యదళము అరణ్యములో పితూరీళారులను 

వెదపచుండెను విన్లవళారులు “రానుగాజనప శై." 

అని కేశలువేపిరి వై వికులు తుపాకులు సరొవెట్టుకొను 

నంకలో కూలీలు పరుగిడిపోయిరి 'నైవికులు తుపాకులు 

శాక్చిరి అయినను భయపడక విన్లవళారులు తుపాకులు 

శాల్బుచు ముందుకు నశ్చిరి జాణవర్ష ము గురియించిరి 



అల్లారి సీకారామరాజా 

(్రైమన్వో కరుకు బాణములు తగిలెను అందరును పిరికి 

పడి ఎవ్వరి అనునుతిలేశయే వరుగిడిపోయిరి. విళ్లన 

శారులు మందుగుండ్లు, తుపాకులు, కత్తులు, దుస్తులు 

నూడళెంకి రీసికానిపోయిరి దీనిని (వథను నమర మని 

యెడల 
మోటువారిని వత్యపథనున నడివించుటకు జేవీ 

భక్యారాధనలు మహోపశారకములుగా నుండెను 
శావున సీకారామరాజు “గూజెము అను |గ్రానుములో 

శేవీవూజలు సలుపుటకు పశ్పాటు చేగిను ఈ సంగతి 

శెలిని కాండద్సదొర సైన్యముతో గూడెమునకు వియలు 
చేరెను ఇతనికి సవోయముగా టాలృర్జుడొర రిజర్వు 

దళముతో '"పెదనలస ఆను (గ్రామములో మళాం 

చేసెను కేవీపూజ నిర్విఘ్నముగా సాగుట్వకై ఒక యుక్తి 

శేవీ రామరాజు కొందరు విల్లన కారులను టాల్బద్టు మీదికి 

వం చెను వారు నమరుపాటుననున్న 'సై నికులనై బడిళాగుగ 

ఫేర్టించి తరిమినై చిరి విన్లవశారుల వేగులవాడు శాండ 
రును సమీపించి టాల్బర్టు పరిభనము ఎరింగించెను 

శాండర్చు వెనుళబ మరలెను "శదనలవకు పోయి 

శారులను పట్టుకొన తలంచెను శాని జః 

చారు గూడెముకుపోయి డేవీ క్ల 

పూజలో పాల్గొనిర 
ఉకోనాడు దమనవల్లిలో విప్లవ 

శారులు వంట చేనికొమచుండిరి 

వైళ్యములచాక వారి! బెలినెను 

వెంటనే గాముసోరరులు అనుచర 

సమేతముగా |త్రోవగాచిరి కొండల 

నొరపికొని ఒక్ వరుపారుచుంతును 

వీటి యొడ్డుననుండ కాట పోవును 

అ కాట మిగుల ఇరు కయినది 

గాముకోదరులు ఈ కాట ప్రక్కన 

కొండలపై గుబుగుచెట్టుల శాటున 

కుషాపలు శారువెట్టి తార్చుండిరి 

ఒకరి వెనుక నొకరుగా సైనికులు పోవుచుండిరి వల్లిపిపొ 

యిలుచాటిపోయినతరుచాత కవర్ణు, హ్రైటరు అను నిద్దరు 

శీనానులు నడచుచుండీరి వీరిద్దరు దిన్ణనశారుల తుపా 

పల గుండ్లకు గురియై నేలకూలి డొర్లి, వటిలోలడి కొట్టు 

విన 

సురణనమయమావ అల్లూరి సేశారామరాజా 

కొని పోయిరి మిగిలినవారు పారిపోయిరి గాముసోద 

రులు శేన హళ్యావ్యవహోరము శరామరాజనకు తెలి 

యదు ఆకడన్సుడు పర్వతము పే తవమ్స చేయుచుండెను 

ఈ హోళ్యావిషయ మాతనికి శెలిపీనవ్పుడు గాముసోడరు 

అను కోపగించి, చీవాట్లు చిస్టైను రామరాజు అహింసా 

(వ్రియుడు 

వర్డు హ్రైటరుల మరణము ఇెల్లవారిలో గొవ్ప 

అలజడిని కలిగీంచెను (ప్రబల వన్నావాముతో మలవారు 

లోలీనులతో, వటాటోవముతో మిస్టర్ నొఫ్దొర దిగి 

“ వచ్చేను ఇట్టి (విన్న్శోండమయిన [పయత్నమంతయు 

నెందులకు? రామరాజు యొక్క. ఎనుబదినుంధి అను 

చరులను పట్టుకొనుటశే “రానురాజు శాజక్వవాది 

గూడము కాలూళాకు కాను [ప్రభువు కాదలచి యి 

వితూరీని లేననెక్తెను (గ్రామముఅను దోచి (వజలను 

హింసించుచున్నాడు' అని [వభుత్వముచారు వచ్చి అజ 

ర్థవు ప్రకటన శేరి 

శామరావా చింశపల్లి, కృష్ణ దేవి'పేట, రాజవొమ్మంగి 

గ్రేవనులను వాళాత్తుగా ముట్టడించెను కాని తరువాత 

ట్ల శరుబాత కలెక్టరుకు నోటీసు ఇచ్చి, 

అవ్రశారము చేయుచుండ మొదలు 

"పెళ్టెను (గ్రామోద్యోగులకు శాను 

ఎచ్చయెచ్చటికిపోవుచుం డెడిది, ఎప్పు 

చెప్పుడు పోవుచుండునది తెలుప 

సాగెను అడ్డతీగల, .వెడిపుట్టి, రంప 

శోడనరము, వనుగగుంట, పాత 

మల్లు పేట, అనుమలిపూడి, అన్న 

వరము మొదలగు (గొమముఅలోని 

శాణాలను ముట్టడించి దోవీళ్ళు 

ఆంపెను శాని రాజు కార్య[క 

. నుముముందుగా కెలిసియుండియు 

ప ధికారులుగాని, చేవానులుగాని 
జంకి రాకపోయిరి వచ్చినవారు 

విళ్ళవళారులను చూడగనే పలాయనము చిశ్తగింలెడి 

“వారు 

శామరాజు (వథుత్వవు గూఢచారులను బట్టుకొలిి 

భయపెట్టి నదలెడువాడు వస్తుసామ్మగి, ఆయుధాలు, 



మందుగుండ్లుగల బండ్లను ఆపీ అంతయు శాశేనెడివాడు 

శలవడి యుద్ధము చేయనలని వచ్చినప్పుడు విశ్లవ కారుల 

ఛాకచళ్యమునకు స్రైనికులు వి(ళాంతులగుచుండిరి 

విళ్లవళారులు ఒక నిమిషమున కొండలమీద, నురు 

నిమిషమున సమళలముమీద కనవిడుచుండిరి పారిపోవు 

చువ్నారని తరుముచుపోగా 'వెనుకమండీ విన్లవ శారురి 

పోటు దుర్భరము శాజోర్చేను ఇది రామరాజు యొక్క 

రణనీతి విధానము 

చెద్దగడ్డపాలెము యుద్ధములో (వథుత్వప్ప వై నిలు 
మారణ యం|త్రములను, అగ్నిగోళములము విచ్చలవిడిగ 
వయోగించిరి వినన శారులు కొందరు నుడినిరి లింగ 

పురము వటిదగ్గర ర్యాత్రి యుజ్ధము జరిగెను ఛాఅనుండి 

విళ్లవళారులు వాతులై రి తరువాళ ఎవరిమార్గమున 

వారు సలాయికు లయిరి ఇది అరవయుర్ధము 

గాయవడిన విన్లవ శారులను [గ్రామీణులు తను ఇండ్లలో 

నుంచుకొని చికిత్సలు జరివెడివారు ఉపచర్యలు నల్పెడి 

వారును గ్రామీణులే అందుగే ప్రకుశ్వ్యమువారు |వ్రణలను 

వేధింప గడంగిరి (టారో కాననములు గావించిరి 

రామరాజు అన్నవరము సత్యవాళాయణప్వామి 

రర్శచార్థము కొండమీదికి వెళ్ళెను ఈ వార్త పొక్క 

గానే జనులు గుంపులు గుంపులుగా వచ్చిరి రాజును 

దర్శించి (వేమ, భక్త, గౌరవములను వ్రకటించికి పూల 

మాలలు వేసిరి మంగళవోరకులు పట్టిక శానుక లోనం 

గిరి పొలు, పండ్లు నమర్చీంచిరి అచట గాజు స్నానము 

చేప సంధ్య, జనము, కవయు అచరింతెను శంఖవరము 

వెడలినవుడును (వజలు ఇళ్లు అతనిని సమ్మావించిరి 

ఒకసారి రామళాజు కన ముఖమునకు మనివూసీ 

కొనెను వివ్లవశారులు నులభారు పోలీను దుస్తులను 
ధరించియుండిరి వీరిని చూచి శనువారే అని 'కెల్లదొర 

|శ్రమవడి మోటారులు ఆ'వెను వెంటనే తుపాకులు 
గురివెట్టే అసంసిద్ధులెయున్న వైనీకులవై విష్ణనకారులు 

విజృంభించి తరువాత వారిని విరాయుధులను చే, 

యుద్ధసామ గి నంతయు (గ్రహించి పారిపోయిరి 

నళ్కారుచాలు. విన్లవవారులకు అవోరవచార్థములు 
ొరకోకుండ కట్టుదిట్టములు జేసీకి నదీనోర్లములు, థూ 

సూర్గములు, లై లుమూరగ్గములు కావలా కాచి న _ర్తవలను 

అల్లూరి పీఠారానురాణో 

నిర్భంధించిరి కాని యెట్లో ఆహోరపగార్థ యులు 

మాయముగుచునే యుండెను (వరుగ్వమువాస పన్నా 

గములు పన్ని జనులలో "భేదములు కలిగించుటకు 

ఆరంఖించిరి 

గామరాజు యుర్ధములందు జయగావజయ ములను 

పొందినవాడు ఓడినప్పుడు కొండల కెగ| కాక అమనగు 

శావులను శేరి, నురల యుద్ధము |ప్రక్షటించుచుం డెను 

(గ్రామోడ్యోగులను సివిలు ఉద్యోగులను వొధించ కేదు 

శర జరిమానాలు మాత్రము విధీంచెడినాడు వారు 

సంతోషముతో జరిమానాలు శెల్టించు చుండి. రాజు 

వదలి'వెట్టిన వారిని (వకుశ్వముచారు శిషించసొగిరి ఎటు 

లయినను మనకు కష్టములు, అవమానములు కబ్బవుగచా 

యని (ప్రజలు విష్ణన కారులయెడ విముఖుతై ర (ప్రజలలో 

నిగుళ్సావా మధిశమయినది 

ఇట్లు పడుతారు మానములు యుద్ధఖీతి ప్రవ క్తిల్లెను 
విళ్లవ కారులసంఖ్య వలుశబడెను అందుచే క త్తవిలగము 

వమహార్చుకొనుటకై గాజు స ్ఞాకీమి డి పోయెను 

గంటన్నదొర వాయకత్వమును వహించెను గంటన్న 

దొర తస్ప(కాగి ఒక యుంపుడుళ 'క్చై యింటికిపో మొను 
ఆ యుంపుడుక "క్రై మోవముచేం వానిని నర్కారువారి! 
పట్టియిళ్చెను గంటన్నదొర నరమలవి'కేయు డయినబంటు 
(శ్రాగుజోతుకన మొక్కళే చానియవగుణము ఆయన 

గుణమును మాన్చుటకు రామశాజు ఎంతో (ప్రయత్నిం 

శెను చినర కా గుణమే వానికి మున్చ) కెచ్చినది 
శామరాజో పర్లాకమిడినుండి జలిగముతో తిరిగినచ్చి 

శంఖమును పూరించెను కాని అంతయు నీగాశాజనోళ 

ముగా పరిస్థికులు మారయుంజెను ఆస్సాము రై ఫిల్ళు 

వటాలను రంగమున (ప్రవేశించెను. లార్డువెల్లింగ్ డన్ 

మ్రాను గవర్నరుగా విచ్చే'నెను 
రామరాళాను పట్టియచ్చు వానికి వది వేలరూపాయళల 

ఐహుమానమును [ప్రభుత్వము (ప్రకటించెను నున్యము 
చుట్టును రాకపోకలు అవీవై చిరి వ _ర్తకము సంగం 

చేను రాజు విన్ణనము శాసివై_చికినగి |ప్రకటింశెరు రాజు 
(ప్రజలను ర&ంచుటకును, పికూరీచారులకు తిండి సంపొ 

రించుటకును ఆళ క్తుడయ్యెము 1984 మే 'నెలతో రామ 

రాజు అనుచరుల'నెల్స శేరశీబిచి శారి కెల్లరకు చీళనుర 



అవనీంభ్రనాథకాకురు 

ఇము శాసించెను విళ్లవవీరులు ఒక్కొక్కశే సైనికుల 

శెడిర్చి వోళానళోకీగా యుద్ధమునలివీ వీరమరణము 

నొందిరి రామళాజు కనబడుటలేదు 

ఒకయోగి ఇక యేటిరగ్గర ఒక శోయశాలునకు 

గన్పించెను ఆ యోగి ఒక శేఖ వాసి చానిని ేవాధి 

వలి కిడుమని వానికిటెప్పెను ఒక పోలీసు ఉద్యోగి ఉత్తర 

మును చదువుకొని యోగివద్దకు నళ్ళెను అశని యొడ్డ 

ఎట్టి ఆయుధమును లేదు నిశ్చలముగా తపస్సు చేసికొను 

చుండెను ఇంతలో వై న్యమువచ్చి ఆకని చుట్టుముమైను 

వారికి కానే సీశారామరాజనని యోగి చెప్పను ఆ 

యోగిని మేజరు గుడాలు అను కెల్లి సేనానికడకు తీసికొని 

పోయిరి ఇళడు శామరాజు అగునొ, కాడా అనీ ఆలో 

చించుటకు గుణాలు పూనుళొనలేరు గోలుసులతో 

యోగిని ఇెట్టునకు కట్టించెను యోగి మాట్లాడనుండగా 

గుణాలు తుపాకి గురివెస్టైను కుడియెడనుల వరునగా 

పొదనులనుండి వెవై! తుపాకి శాల్ళుచుండెను పొడ 

ములు, మోళాద్ళ, కోడలు, నడుము, వాఖి తుపాకి 

గుండ్లతో గాయము లయి రక్లము |వ్రనహింపసాగెను 
విశాలవతమునై కాల్బుటతో యోగి కాళ్వత నద్ర 

శెం'డెను 

గుడాలు ఇావనవిరుద్ధముయినపని గావించెను గుడాలు 

ఖూవీచేవెను మరణించినచాడు రామరాజగునో శాడో 

'ఇెలిసికొనుటకును, శవమును బలారంగ పరచుటకును, 

వీలుగా లేకపోయెను వరీజార్థము ఈ నూంసవుముద్దను 

ఎచ్చటికి సంపిన నమి (ప్రమాదమో యని అధికారులు 

చేశులు సిసికకొనిరి గుడాలు నా'కేపించుచు నెత్తి నోరు 

గొట్టుకొనిరి తను యపరాధరహన్యము. వెల్లడిశాకుండ 

నుండుటకై గవ్చున్గా శనదడవానము గావించిరి 
(6 7, 1024) 

ఆయోగి రామకాజు శాడవియు, వృథ్వీసింగు అను 

అమశరుడయి యుండియుండునవియు, అల్లూరి సీశారాను 

రాజు చిరంజీవియనియు. జనులు ఇప్పటికిని తలంచు 

చున్నాన ఈశలినిగూర్చి పొటలు, పద్యములు, బుట్ట 

కళలు, రేచికకులై [ప్రచారములో నున్నవి 

అల్లరి నీకారామురాజు గొన్ప మేధాలి, కేజి 
శివాజీ, శాణ్మాత్రకానసింనా గూన్సీ లశ్మీకాయి 

మున్నగువారి (శేణిలో చేరతగిన జావీయవీరుడు లోక 

హికై క వరాయణుడు 

ఆలీ 

అవనీంధ్రనాథరాకురు = డాక్టరు అవనీండనాథ 
శాకురు ఆధునిక భారతీయ చి(శళళోద్యమమును ఫ్థావిం 

చిన వాడు అతడు 1871 ఆగస్టు 7 న శేరియందు 

కలకళ్తా నగరమునందు శాకురువంళమున తదీయమైన 

“ళోరళంకో” అను భవనములో ,శ్రీకృష్ణాష్టమినాడు 
ఇననమొం'చెను అతడు కీ శే రాజూ గుణేందవాథ 

* పరు కనిస్థవు తుడు రాజా డ్వారకచాభళాకురు 

ద్వితీయవు[క్రుడగు గిరీం(ద్రవాథ శాకురు జక్రుడు ఆతని 

శ్యస్థపోదరు డగు గగచేందవాథ ళాకురుకూడ ను ప్రసిద్ధ 

చీత్రళారుడ్రై వరలెను 

చరిత్రవత్రములను వెనుకకు త్రిప్పి చూచినచో, నెపోలి 

యను కాలమునందు చ త్రక భాళ్యుద యము కాని, వాళ్ళ 

యాళ్యుతయముశాని భుటల్లినట్లు కెలియడు అరి (క్రియా 
శ్శక శాలము శాన్సీ విర్మాణాశ్శళ శాలము శాదు 

పామాన్యముగా శాంతితోగూడిన శాలమునందే పూర్వా 

చార ఫరాయణుల స్తత, విద్వక్నథల నిఖంధనమనులు 

అను ళృంఖలములను భేదించుకొని నవ్యముఠలయిన చిత 

కళోద్యమములు ఉదయించుచుండును. నిర్మాణాత్మక 

మయిన ఇట్టి ఉకావా సంచలనము విక్టోరియా శకము 

యొక్క. అంక్యభాగమున చూవమైను తళ్ళలితముగా 

కళాసాహిత్యములందు అనేళములును, భిన్నములును, 

అయిన ఫిం డు-సీకిల్ ఉద్యమ ములు తబిలె,క్లెను 

వర్తమాన శాలి ఆరంభమున భారత దేశమునందు 

ళాజకీయములలోను, సొహిత్యములోను, కళలలోను, 

*ఈవీం డు నీ8ల్' శద్యమళ త్త్వము గోచరించుచున్నడి 

రవీం[ద్రనాథశాకురు కవిత్వము (పొరీన కనిళా సంవ 

చాయములయు, రచనలయు తిరస్కా రాశ్మక మైనది 

నుశేంద్రబాథ లెనర్జీగారి శాజకీయక్రమము బహుశాలను 

నుండి అంగీక్ళత మైయున్న ప్రథుత్వ పరిపాలనా విధా 

నము వెడ అననానము యొక్క (ప్రారంథదళను ఘూచిం 

చును అవనీంద్రవాథశాఖరుయొక్క. కో విజ్ఞానము 

గు భారతీయుల నృాగయములందు బహ 

శాలమునుండియు చాగియున్న నిళ్శాణాళ్ళుకమయిన 



ఉశ్సాస్టోలిరేకమునకు (పొణముపో నెను ఇప్పటినరకు 

నంగదేశీయులు పొళ్చాత్య చంన్కృతి ఆను మద్యమును 

విశేషముగా [కోలియున్నారు “పై తరగతికి చెందిన నంగ 

శేశీయుల ఆలోచనా విధానము, వారిభాన సర్వము 

ఆంగ్లేయ నంస్రచాయానుశారి అయ్యెను దీనికి అనివార్య 

మయిన ప్రక్రిక్రియ ఈ కళాన్ది ఆదియందు పొడచూ"పెను 

సాహిత్యమునందువలెనే కళలయందును మనజొకికి స్వత 

న్ఫీద్ధమైన ధర్మములకు అనుకూఅముగ నునఃప్రవృ శక్తిని 

ఆవిన్కరించుట ఉత్తమకృళత్య నుని శొలుడొల్త నీరూ 

వీంచిన వాడు అననీందచాథ ఇశపరే పొళ్ళాత్య 

సంస్కృతికి విలతణఫలనుయిన పొ ళ్చాత్యకళ పొళ్ళాత్యు 

లకు హితకర మగును టక్సెడో (1౫640) అనునది 

ప్రాచ్యులవిందులళో అనుచితమగురీతి ప్రాశ్యచేశీయ కథా 

విన్యాసమున పరిపూర్ణముగాను, అనందసంజనక ముగాను, 

అనళ్లళముగాను, స్వీయభావములను ఆవిష్కరించువట్ల 

పాళ్చాత్య కళారితులను అవలంవించుట అనుచితనుగును 

శథిలములయిన (ప్రాశీనభారతీయ చిత్రకళా సంవ్రచాయ 

శంతువులను గుమిగూర్చుటబేతన్కు జాతీయము అయిన 

వ్యవస్థల యొక్కయు, వంకల్పముల యొక్కయు 

శక్తిని వువరుద్ధరించుట చేతను, చేశీయ కళాలత్మీకి 
మోతము సిద్ధింవగలదని మొట్టమొదట (గ్రహింఛినాడు 

అవనీం[ద్ర శాకుకే 

అవనీంద్రబాథ శాకురు అబేళరీతుణ అనదృళమైన 

వ్యక్తిత్వము కలవాడు పారమార్థిక కీవిశము అను 

చేచాలయమునందు ఒక (ప్రత్యేకమైన గూడుగా విరా 

జిల్లుచున్న నమ కాలిక సంస్కృకియందు ఆకడు ఎల్లిప్పు 

డును ఒక (వముఖస్థానము ఛాక్రమించి యుండగలడు 

శారక చేళముయొక్క అన్య|ప్రొంశములలో అవుడపుడు 

(ప్రదర్భింపబడుచుండు అకని చిత్రములు ఆశని శిత్రకా 

ఇాళలమునకు నరియగు విదర్శనములు కావు (ఆశని 

ఉత్తమోత్తమ చిత్రము లింకను |ప్రచురింసబడలేదు ) 

ఆతడు మోటుగను, సరికాని వక్ణ్లములకోను, రచించి 

మ్యుదింపించిన వోఫ్టోన్సు చిక్రములే ఆంద రెరిగినని 
అట్టి చిత్రములు వివాదోసళనుముకంఖు వివాదో 

కృత్తిక, గుణ్యగవాణముకం కు. డోషావిష్మరణమువ శే 

విశీషముగా సాధనము అయ్యెను శాపరు సంచార 

అనసీంధ్రనాథతాకు రు 

విముఖుడు గృహము వా(క్రయించియుండు నళివాటు 

కలవాడు ఆంగ్లేయ భాషలో (వ్రాయుటకు నమ్మి 

కేవినాడు అందులేశత అసాధారణ సౌందర్యము, గౌర 

వము కలిగి, సౌందర్య రస్మగ్రవాణ పారీణుడయి, భాగ 

నీయ కళయంరు అత్యంత |ప్రతిభాన్వీటుడయిన అతనితో 

భారళ చేళమునందలి ఇశర |ప్రాంతములందుండు నొ గరేక 

శీభానుయిలికు పరిశయ భాగ్యము లభించుట పొధ్యపడ 

ద్యయ్యెను 

(ప్రాచ్యఖండమునందలి ప్రా విద్యద్వర్యులశే 

(గ్రంళస్థ్రముకేయబడి, సరివుష్ణమై పొళ్ళాత్య కళకు 

వవిధమున తీనిపోక, అత్యంఠ విశాన ఛాసురమై నంపూర్ణ 

ముగ ఉపజ్ఞాయుకమై, సౌందర్య మీమాంసా విషయక 

మైన భావనను శాకును కనిపెస్టైను ఇట్టి ఆవిష్కరణ 

ములో లాగెన్సు జన్యక్, రోజర్ న్ అను విమర్శకులు 

కనిపెట్టిన వివయములను ఇవు నంవళ్సరములకు 

ముంద్దుగచే డాక్టరు అవవీం[ద్రనాథ శాకురు ళని'ెట్టినవా 
ఠయ్యెను చీనా, జపొను దేశములకు సంబంధించిన ఆనేక 

శళారూపములకు వెక్కు భంగుల భారతదేళమే గురుత్వ 

మును పూర్వ భావిశ్వమును కవిగియుంకెను ఖకిల్ 
(రాణీ హూరియోజి (Horny) (పాంశమునందలి 

(థెహ్కోన్ (కడిగోడలనై చ్చికించు రంగు బొమ్మలు) 
పాకాత్తుగా భారతీయ చశ్రాసుళరణముశై యున్న 

వను విషయమును డాక్టరు శాకురు కాను నంపా 

దించిన చెక్కు చిత్రళళా భండముంనుబట్టి ధ్రవరరబెను 

1897 న నంవక్సరపాంతమున అవనీం[ద్రనాథ 

శాకురు ఇరునదియైదు సంవత్సరముల |ప్రాయమున 

మండి ఇటాలియను కకాబేదియగు నీచారు, గిల్వోకర్టి 

యొుడ్డను, సీరన కలకళ్తా నగరమునందలి దొరతనము 

Ca] చికకళాళాల యొక్క ఉప(వధానాథి శారియొడ్దను 

భాయోౌవిశేన చిత్రణములు, రూపచ్మికణములు, వర్ణ 

చిత్రణములు, వరిపూర్ణాశార వినరోణ చిత్రణములు 

మున్నగుచాటిని అభ్యనించిను వీదగ ఇంగ్లండునుండి 

వీళించిన ఛార్గెను ఎల్పొనురు ఆను కళా చేదియొక్కం 

చిక్రళళామందిరమున పాళముల నక్ట్యనీంవ నారంధించెను 

ఇట్లు శాకురు మూడునాలుగు సంవళ్ళరములి పర్యం 

శము పామరువద్ద గాఢమయిన శిచణము వోొంగినసీదస 



ఆనసీంధ్రనాథశాకురు 

రూపచిశ్రణమున మిక్కిలి కుళలుడయి రెండేసీ గంట 

లలో ఒకొక్క చిత్రమును వూర్తిచేచే గలుగువట్ట 

నమర్థు డయ్యెను శాకురు ఈళాళలమున బహువినయము 

అకు చెందిన శైల చీశ్రములను చ త్రించెమ 1900 నంవ 

శృరముళో అవవీం[దవాథ శాకురు మాంఘీరు పట్టం 

తున శేగెను ఆ వట్టణముననున్న కాలమున, ఆతని 

చిశ్రకశా వ్రవృ్తీయందు ంపూర్ణమైన మార్పు వర్చడు 

టచే, ఆతడు పాశ్చాశ్యశై ల ననుసరించి కైలచితము 

లము చ్చిత్రించుటమాని, నీటి రంగులతో చిత్రించుట 

శారంభించెన) 

శాకురు కలకత్తాకు తిరిగివచ్చి మరికొంతశాలమి 

వరకు పొమరువద్ద నీటిరంగు చిత్రణమున శీతణము 

వొంబెను ఏీదన అతడు మూంఫీరునకు పోవునపుడు 

పామరుయొక్క శికణళాలిమున శాను పీద్ధమొనర్చి 

యున్న చితమెలను తనవెంట కొనిపోయెను 'జోశా 

శంకోః నుందిరమున నున్న తన పూర్వుల |గంజ్లాలయ 
ములో చికములతో నొప్పారుచున్న పురాతనమైన 
యొక ఇండో పొర్చీ (గ్రంథముయొక్క (వ్రాకవ్రకి 
వొకడు. ఒకనాడు చూచుట తటస్థీంచెను. దానితో 

శాకురుయొక్క. చ్యిశకళా చరితమున గొ వృమార్చు 

ఘటిల్లెను అ (ాశవ్రతియందలి అళ్యర్భుత మైన వర్ణ 

చిత్రములు, సుందరమైన లేఖనకళ, ఆళని కర్పినాళ క్షి! 

ఉ_కేఆము కలిగించెను చాన చాతడు చిత్రకళయందు 

బై క్రి నావిష్కరింన నమర్థు డయ్యెము తచాదిగ 

శాకురు దివ్యగోపాలుడగు శ్రీళృష్ణుని జీవితమునందలి, 

లీల అనబడు ను ప్రసిద్ధ రృళ్యములను వర్చించునట్టి వ్మికు 

శములయిన చిక్రమాలికలను రచింపదోడగెను ఈ చిశ్ర 

రచనలు నూంఘీరు పట్టణమున అనుకూతమయిన ఆతని 

చి త్రకశాదర్శమునందలి నూత్మవరిన ర్రనము యొక్క వరి 

అానుముల్లై యుండవచ్చును డ్లీరిత్రో వెగీను పట్టణము 

లోని టిటియక్ వఠెనే కానును వంగచదేళశమునందు 

నవవిద్ధ చిక శారుడుగా పేరుపోంద వలయువను ఆతనిఆళ 

ఆడుగంచెను ఇది నలుజడి సంవత్సరముల |క్రిందటజరిగిన 

విషయము అవన్బటికి మువ్పదినంవత్సరములవా డయిన 

ఆననీం(ద్రవాథశాకురు పొళ్ళాత్య చి(శ్రళళా శైలీకన్వప్తి 

చెప్పి న్వీయకళాంై లిని వెంపొందించుకొ నెను 

కొన్ని సంవత్సరములికు ఎమ్మట రాకూరునకు ఇలి 

వోవెల్ అను చేరుగల కలకత్తా నగరమునందలి చిత్ర 

కళా (వథాశాధిశారిని క్రలిసికొను ఆవ కాళను లఖించెను 

అత్యుళ్చాహ నంభరితుడగు శాకురునకు నోవెలు ఆను 

కూల్యము, సానుభూతి కల మిత్రుడుగా గోచరించెను 

ఆప్పటినుండి అయ్యిరువురును ఆ నంస్థయందు కలిసీ నని 

చేసిరి తడారిగా వంగ చితకళాళాఖ, పరంవరాగత 

మయిన భారతీయ చి ఈకళా సంప్రదాయము 

యొక్కయు తద్ధ్యేయముల యొక్కయు పునరుజ్జీవన 

మునశకై సర్వడొ యత్నించెను 

వూర్వో క్రరీతిగా అపనీందనాథ రాకురు యొక్క 
అద్వితీయ (ప్రతిక మొట్టమొదటిసారి “*రాఛాళ్ళష్ణ అను 

చిత్రమాలికయందు ఆవిష్మృత మయ్యెను ఈ మాలికా 

చ్మికములు ఆకవి జీవిక రళయందేశాక అధునిక భార 

తీయ చ్చిత్రశశా జేత్రమునందుకూడ వొక నూతన 

శళమును టప్రవేశచెనైను 

అవనీం(ద్రవాథుని చి(త్రకళాభివృద్ధిని వుఠరన్కరించు 

కొని స్థూలముగా ఆతని చితములను మూడు అంతరము 

లుగా విభజింప నచ్చును 

(1) 1895 వరకు పాశ్చాత్య చిత్రకళానైలి ననున 

రించి (వాయజడిన చిత్రములు 

(2) 1895 వ నంనత్సరమున ఆధునిక కాలిక మైన 

రచనా విభానముతో నొప్పారిన ఖారతీయ చ్మితముల 

వంగగ్రహ (గ్రంథ మొకటి (లక్నోఖిలం)అకనికి బహుమాన 

ముగా లఖించెను ఇట్టి నంఘటనముచే భాకనికి తొలీపారిగా 

భారతీయ చిత్రకళా వరిచయ 'మేర్పణెను శాకురుయొ క్ల 

చిశ్రములకు కాజపుత మొగలు చిత్రములతో పొమ్యము 

తప్కన పాళ్నాశ్య అఘుచితములతో సామ్యము మెండు 

ఐనను ఆవి నరనాత్శక ములు శాపాగెను ఇట్ట రచనా 

విధానము చాఠడు తరువాత ఎన్నడును ఆశ్రయించిన 

వాడు కాడు 

(8) 1897 మొదలుకొని 1900 నరపగల మధ్య 
శాలమునచే అతని చిశ్రకళయందు హిందూకళొ పంప 

చఛచాయములళోను ఛాజపుత చిత్రములతోను సొన్యూఖి 

వృద్ధి ఘటిళ్లిను 1901, 1908 సంవళ్ళరముఇలో 
అకడు ఆధునిక ఇపొనీయ పొరగులతోను, వారి రచనల 



తోను, పరిచయముమపొంది స్వీయ కళా విధానమును 

"ెంపొందించుగొ నెను శిల్చన్రై లియండు కొంత భేదము 

ఫ్థూలదృష్టిక్ గోచరించినను, ఇప్పటినుండి మొ క్తము 

మీద ఆతని రచనయందు చెస్పదగినంత నూశ్చేమియు 

లేదననచ్చును 

శాకురు భిన్నముల్లైన [ద్రవ్యసాధనములతో ఆవం 
భ్యాకము లయిన చిత్రములను చి[ఠించెను వాటిలో 

ఒక్కొక్క. చిత్రముయొక్క వ్రక్యేళ శైలీ వై పుశ్యము 

లను వివశీంచినచో అది చిత్రకళకు ఒక అమూల్య ఉన 

వోరముగా పరిగణింవళిడదగి యుండును 

1080లో అననీంద్రచాశ్లుడు “అ శేలియన్ రాత్రులు” 

అను చితమాలికను (ప్రారంభించెను ఈ చిత్రమాల అతని 

వృజనాత్మళమయిన చికకళో జీవిశమునందలి చరమ 

దళానూచళ మై యున్నది జపానీయకళాపొరగుల వరి 

చయ మేర్చడిన కాలమునుండి శాకురుయొ క్ల. చితము 

ఇందలి |వసాధళ గుణము అ్రభానమయ్యెను కాని 'అకీ 

కియన్ వైట్సు' అను మాలిశాచ్మిత్రములలో మరల్యవసా 
ధళగుణము అతిళయించెను దీనికి కారణ నతడు తద 

చనమున బుద్ధిపూర్వళముగా వొనర్చిన యత్న మే ఇన్విసు 

యమున ఆతడు పొందిన జయము అపూర్వము 

చి[క్రశారుడుగా డాక్టరు శాకూ రొవర్చిన కృషిని 

పమ్యగ్రముగ |ప్రశంనింన శక్యముశాదు ఆతని కళ బహు 

ముఖములతో, వివిధ రీతులళో సంకలిత మ్రైయున్నది 

1896 న నంవక్సర (ప్రాంతమున కాటారు [పారం 

ఖించిన చితళళోద్యమము యొక్క ఆరంభానస్థయందు 

అతడు చి(క్రించిన చక్రములు పొళ్ళాత్య చిత్రకళా ప్రభా 

వమును నిరసించుటకును, దేశీయ కళా౫ై 9 పాధనముగా 

ప్రాచీన భారతీయ చిత్రకళ నుద్ధరించుటటను, ఉద్ద్యము 

౭యినవి (భారతీయ చ్మితకళొ |గ్రవృక్తియేందు) 

పొళ్చాత్య శళాధివక్యమును నహింవవీ తిరుగుకాటు 

ఛారుగానుు భారతీయ చిత్రరచనయంధలి ఆతి నూత 

శ శ్త్వములను అశ్యంత సాధుర్థ్యముతో నిరూపీంచుచు 
వ్యాభ్యానీంచు'వాడుగము, ఆతడు రంగమున (ప్రవేోంగెళు 

అట్లమటచే నతడు 'శేవలము |ప్రాచీనళ కారీకుఆ నుద్ధరించు 

టకై యల్నించె నని అనుకొనుట నరికాడు అతడు 

అన్ని రేళములందలి చిత్రక్ర కారీకులను, విధులను, కల్చిచా 

అననీంధ్రనాథతాకిరు 

నంవ్రచాయములను సమీక్షరించుకొనగ౦ ఒళాసిళ 

ఆద్భుతళ కీరో విశిష్టమైన |ప్రలిథ కలవాడు ప్రాశ్య 
ఆపీయాయందును పాళ్చాత్యబేములందును గల కళా 

(ప్రనీణుల చిశరచన్యా క్రమమును పొదర ముగా యశేచ్ళ 
ముగా అక డనరింబించెను అతడు రన చిశ్రషృష్టి యొక్క 

ఆరంభదళయంచు ప్రాత్య = పాళ్ళాత్యదృశ్చథములను 

రెండింటిని అనిర్వచనీయమైన వంయోగముతోను సమీ 

శృళమైన మైతితోను ఉపయోగించెను 

డాక్టరు అవన్నీదవాథ రాకురు ఉపాధ్యాయుడుగా 

అసర్భశుడు మిక్కిలి పుచారయిన శిష్యులయెడ కన్న 

తల్గినలె అసరిమిళమై ఓపికను కన్నతం[డివలె వాత్సల్య 

మును, అనుకంపను అతడు చూపిను సొధారణులయిన 

శిమ్యలయొక్క వృారయములందు లీనమ్రైయున్న కక్తు 

అను బహిర్గతము చేయుటయం డీతని॥గల ళక్తీసా మర్థ్య 

ములు ఆద్భుకానవానులు తనళిష్యుల వై ళన రచనా 

విధానము 'నెన్నడు అశడు విధించియున్నవాడు కాడు 
అవనీండ్రనాభుడు చిత్రకళకు సంబంధించిన మాతనో 

త్యమమునకు వాయకుడుగా ఎడకెగని కృషినల్సెను 

శన అమయాయులకును, సన్ని ధాన వర్తులగు శిష్యుఅకును 

ఉళ్చాహోవేశములను క్రల్పించెను వారి ఇశడు ఉళ్లను 

హైందవ కళాచిత్రములను ఆవగశము చేసికొను విధా 
నమునందును, నూళ్నాలోచనలు కల అధులికుల భావ 

|త్రక్ళతులకును, అవనరములకును, పరిస్థి తులకును ఆను 

వగు రీతిగా నూరనక ళారీశులను వునర్ని యోజన మొనర్సు 

లక, భావములను, ద్రవ్యములను, నం|గ్రహించు విధా 

నమునందును పాకల్యమైన శితణ మొన7ను 1908 వ 
సంవత్సరములో అననీం|గ్రనాథుడు శన శిష్యుల కొనగిన 
ఉవశ్యానమునందు చిత్రకళ వై తనకుగల ఆకయములను 

ఇట్లావిమృరించిను “మీరొక సుందరమైన (ప్రదేశ చిత్ర 
మును వ్రాయ సంకల్పముతో ఒక ఉడ్యానమునకుగాని 

నదీ శీరమునకుగాని పోయి అచ్చటి మొక్కలను, పువ్వు 
అను, జంతువులను రంగులతో చిక్రించుట నేశిరుగనికి 
కాదు అట్టి సులభ సాధనములితో సొందర్యమును మీ 

యఢీన మొనర్చుకొనుటకు మీ రొనర్చు యశ్నములు 

శాళాళ్ళర్యమును కలిగించుచున్నవి సౌందర్యము ఏహి 

ఉపాధుల శాశ్రయించునదికాదు ఆది అశ్యంతనుగా 
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అళోకుడు 

ఆంకరమైన 'హేకువును ఆ శ్రయించునది మీరు మున్ముందు 

శాళిచానకవిళా శైశిష్ట్య్రమునందు మగ్నమనన్ములు 

శండు పిదన ఆకనమును తిలకింపుకు ఆపుడు విక్య 

నూతనమైన మేఘ సంచేశము యొక్క కాశ్వళ సౌభాగ్య 
మును మీరు (గ్రహింన గలుగుదురు మొదట వాల్మీకి 

కృశమైన సము్ర వర్ణనమున మగ్నులు కండు పీదప 

యశేష్టముగా వము[ద్రమును చ్మితింపుడు ళ్ 

అననీం[ద్రబాథుడు దివిశేగినాడు ఆతని మురణమునే 

అధునిక చితళళోద్యమమున నొళ మహావాయకున 

ఒక 'దేశాఖిమౌనిని, ఒక చిత్రకళా |వ్రభోధకుని భారత 

కేళము కోల్పోయినది చిత్రక్రకోద్యనునున మిక్కిలి 

(వ్రకిళానంకుడును, సమళాలిక మవోస్పరుషులలో నోళ్ళ 

డును నూనన సంస్కృతి చరిత్ర సత్రముళందు మాస్ 

పోని చిన్నాములను నిలిపినవాడును ఆగు అవలీం[ద్ర 

చాథునకు ఖారశజేశము స్తుత్యువవో కాభివందనములను 

అర్చింననలిని యున్నది 

అవనీంద్రణాళునట కీ_రిని తెచ్చిన శిమ్యులు పెక్కురు 
కలరు శారీలో నందలాళ్బోను, ఆపీతకువార్, 

వకీలు, శేనీప్రసాడరాయ్ శౌడరీ, (ప్రమోర 

కుమార్ శటక్టీ పేర్కొన దగినవారు 
విఘు 

అవివెన్నా (్రీ౪, 980.1087 ఇతరు పర్షియా 
చేళస్థుడు లొభారాట సమీవమునగల ఒక [వదేళనమున 

ఇన్మించెను వై ద్యులందు అ్కగేసరు డని చేరు పొంచెను 
ఇరునది నాలుగేండ్ల శేబ్రాయమున'ే ఆస్థాన ,వెద్యవరవిని 

పొందిన ప్రతిభాశాలి ఇతనికి పాహిళ్యాభిలాన మెండు 

యూరపుఖండమునందలి వై ద్యళ్యాత్త్రుము]వై కనవరచిన 

ఇకనీ కృషి (పా౭ల్యము మిక్కుటము 1660 నంనత్ఫ 

రమువరకుకుడ "కానక. అను 'వేథుగల ఇని వైద్య 

శాత్రు గ్రంథము. వైద్యశ్శాన్త్ర లోధవాలయములందు 
పాఠ్య (గ్రంథ మై యుండెను నీటినరథభరా, శీతోస్టస్టిం, 

బుకువుల్కు వీనిఫలితముగ మానవుల ఆరోగ్యమునందు 

శనండు సూర్చులను ఇతడు గుర్తించెను [ప్రయాణించు 

'చారీకీ నలవోలు, వృద్ణుల విషయమై వహించవణవీన 

(్రళ్ణగూడ ఈ (గంథమున 'ేర్కొనవడినవి 
డానేరా 

అశోకుడు = (క్రీ శ 278.282 _ అశోకుడు 
మౌర్యచక్రవర్తులలో అగ్రగణ్యుడు సుమారు కీ వూ 

804 వ నంవళ్సరమున రెండన మౌర్యచక్రనర్తి యగు 

లిందుపారునకును, సుళ(ద్రాంగి8ని జన్మించెను. ఇతడు 
డీ జీవితళాలనులో తకళిల రాజధానిగాగల ఉ శ్రరా 

వథనునకు కాజ ప్రకినీధిగా నుండి y పూ 28లో 

శం|డి మరణాంశరము చక్రవర్తి యయ్యెను శాని 

డీ వూ 269 వరకు అనోగాతం[డి మరణించిన నాలుగు 

నంవక్సరముల వరకు పట్టాథిపిక్తుడు శాలేళప్రోయెను 

ఈ మధ్యశాలముళో అతనిపై క కిగట్టిన ఆతని సోడరు 

అతో యుద్ధము చేయనలనినచ్చుట ఈన్యవధికి శారణము 

శావచ్చును అతని నుం|శ్రీయగు రాభాగున్నుడు ఆతడు 

చశన రి యగుటకు కాల సవోయవజెను 

కళింగయద్ధము చ్రవ ర్లి అఆయినపిమ్ముట అశోకుడు 

జకయుద్ధము చేసెను (క్రీ వూ 868 న సంనళ్చరమున 

అనగా వట్టాథీపి క్రడయన 6 నంనత్సరములకు అతడు 

కళింగడేశమునై చాడివెడలెను ఈ యుద్ధములో 1 న్నర 

అతనుంది శై దీలుగా నట్టునిడిరి 1 లతకు వేగా మర 
తీంచిరి దీని కెన్నో రెట్లు మిక్కుటముగ జనులు యుద్ధ 

కారణమున చనిపోయిరి ఇట్టి (పొణవోని, హింస అతని 

శీవిళములో గొన్బనూర్చుము కెచ్చెను ఈ విజయమ్ము 

'ేరు దిగ్విజయనులకు పురికొల్బుటకు బదులు అతనికి 



యుగ్ధము చై ర్వేనమును జనింపజేనిను యుద్ధమువలన 
"పెక్కుమందు నై నికులు మరణించుటయో' గాయవడు 

టయో శశ్రువులచే జిక్కుటయో తటస్థించును చారి 

పటుంవిములకు మిక్కిలి కష్టనష్టములు కలుగును ఇవి 

చారి నన్నిహితులను కలచివై చి "పెక్కు. విషాదములకు 

చారితీయును [వ్రకానీళమును ఇట్టే కష్టములపాలు 

శేయుట అశోకుని శంతమాత్రమును ఇష్టములేదు కావున 

కళింగ యుర్గావంతరము ఆతడు రణఖేరికి వదులు ధర్మ 

శేరిని (మోగించెను కొన్ని ఆభారములినుబట్టి కళింగ 

యుద్ధానంతరము లౌద్ధనబ్యాపి బన ఉపగువుడు అళోప? 

నకు చేసిన బొద్ధనుతోస దేళము ఈ పరిన_ర్రనమునకు చాలి 

వరకు తోడ్పలేనని 'శెలియుచున్నది తళ్ళలిరముగా 

నతడు జీవిత శేషమున రణరంగమున శాశిడ నవి (ప్రతిన 

వట్టుట యేగాక మానవళల్యాణమునకు సూర్గమును చూవు 

నట్టి అబొంసను, నిగనామును, నిచ్ళీలమును (ప్రజలందరి 

శని అలవరుచుటకు పూను 

కొనెను, ఈ విధముగ తన జన్మ 

మును సార్థకము చేసికొని, 

“జ్తీవవాం పీయి “ప్రియ 

రళ్భి” ఆను విరుదములను 

పొందెను అశోకుడు శ్రీవూ 

288 సంవత్సరమున మర 

ణించెను 

అళోకుని వరిపాలనము అళో 

పని రాజ్యము మిక్కిలివిస్తీ 

కము కలిగియుండెను దతీణ 

మున కొంశగళాము తప్పథార 

శచేళమునంతను ఆతడు పరి 

పాలించెను మన దేళముతో 

పొటు ఆరియా, అరోళోషియా, 

శడోషీయా పాఠోపానీస్నాదె 

ములుకూడ అతని అధీన 

మున నుండెను "పెషావర్ లోని 

మాంజ్గర్జి, మనసవోశా 

భోను, డేరాడూను దగ్గరనున్న 

ఛాల్సీలోను ఛారో రాష్ట్రము 

ఆళోపడు 

లోని పోపొఠొలోను కథియచాడుతోనున్న గిర్ వాదు 

లోను, పూరీ జిల్లాలోని థేలీలోను గంజాములోని జౌగడ 

లోను మైకూరులోని చికల్ దుర్గములోను, జజ్బల్ పూరు 

దగ్గరమన్న రూవ్ నాక్ లోను, వీవోరులోని నహ ప్రనామ్ 
లోను, తదితర (ప్రదేళములలోను ఉన్న అళోకుని శాసన 

ముల ఆధారముగా అవి రాజ్య వీ స్తీర్ణము నిర్ణయించు 

టప వీలై యున్నది కాని కళింగ చేళముళవృ మిగికా 

సొమొజ్య మంతయు అశోకుని తండ్రి యగు విందుసాదీ 

డును, కాతయగు చందగుప్పు డును జయింళినటే 

అశోక పొమ్రాజ్యమునకు పొటలీవుశ్రము రాజ 

ఛానిగా నుండెను అళోకుడు తన రాజ్యమును 

నిరంకుళ ముగా వరిపొలించినను కన (వాను తండ్రి 

వలె వాదరించెను న్మృశులను గమనించి, కైరా 

వరాయణుడై, "చెడ్డల సరివోలను నున్నించుచ్చు 
ళన (వకుళ్వమును మంచి పువాదులవె నిలిచెను 

మరియు హిందూరా అ 

సంప్రదాయము ననునరించి 

అళోకుడు ప్రజల యోగ ణెను 

ములను శెళలిసికొనుటకు వివిఢ 

(పొంతములకు యాత్రలు వెడలు 

చుండెను ఆతని (క్రింద నున్న 

సామంతులు (పజలను కష్ట పెట్ట 

కుండ, వారికి చేనుకరములగు 

వనులు శేయటయందు ఆరిసక 

ను వహింసకుండ, కనిఫెట్టుటప 

గూఢచారులను నియమించెను 

ఇన్ని వళ్చాట్లు గావించివను 

ఒక్క [వ్రకువు శాఖ్యమంతయు 

స్వయముగా పరిసాలించుటకు 

వీలుశారని యెరిగి అశోకుడు 

తన రాజ్యమును అనేక శాష్ట్ర 

ములుగా విభజించి సరివార్ధు 

రాష్ట్రములో కన రాఅకుటుం 

బములోనికారిని శాజ|పతీనిధు 

లుగ నెలకొల్సి కక్కిన రాష్ట్ర 
మొల పరిపాలనపై లిరుదుగళి 



అశోకుడు 

శాజవ్రకినిగులను వళ్చాటు శేషను కత 

ఉజ్జయిని, శోపొల్సీ నువర్ణగిరి అను ఈ నాలుగు 

పరగణాలును సరివాద్దు రార్ట్రములుగా చేర్కొన 

బడీనట్లు కళింగ శాసనముల మూళమున తెలియు 

చున్నది 
ఆగోవని సుతము అళోకుడు కళింగ యుద్ధానంళ 

రము జౌద్ధమకను ననలంబిందె నవి శెలియుచున్నది 

ఆతడు ఒక ఇాననములో కాను బౌద్ధశాక్యుడ సని చెన్చు 

కొని యున్నాడు అంశేళాళ క్రీ పూ 258వ నంన 

శృరమున బౌద్ధధరముల నన్నింటిని నదుగ్రేశ్రముతో విను 

రృించుటకు మొగలివుత్ర టీస్పాయొక్కం అధ్యతళలో 

మూడవ కౌర్గ సనూవేళమును వళ్చాటు భేవెను 'కౌరు 

అకు సవిత్రష్థలిములై న మిద్ధగయ, లుంబినీననము, కపిల 

వము, సారనాథ్, (శాన స్తీ, కుశీనగరము మొదలగు స్థలి 

ముఠప యాశ్రవెళ్లైన. కౌద్ధధర్మవ్యా కె ధర్మమవో 
మా కులను నియమించెను జంచువులను బిలియిచ్చుట 

మొరఠగు అలిచాటులను మాన్నించెను శార్ధులపు ముఖ్య 

మైన దినములను ఉతృవదినములుగా ఫరిగణించెను. ఇట్టి 

(వ్రమాణములివలన అశోకుడు శౌద్ధమళాభిమాని యని 

ఘంటావథముగా ఇప్పవచ్చును 

అళోకుడు బౌద్దమళాభిమాని అయినను వేరమత 

ములయుడ జ్వ్యేవఖానము లేనినాడై అన్నిటిని నను 

భావముతో చూచెను ఈ విధముగ ఆళోపడు ధర్మ 

సంస్థ్రావవార్థము తన సర్వస్వము శ్యాగముచేసి విజ 

యముగాంచి |వ్రప్రంచచరిశ్రలో అద్వితీయ స్థానమును 

పొంచెను 

అశోకుడు = ధర్మము అశోకుడు బోధించిన ధర్మము 
అళరణ సొలభ్యము కలడనియు, సర్వజన సమ్మతమైన 

దనియు చెప్పవచ్చును కల్లిరం్యడ్రులయందు భక్తి కలిగి 

యుండుట, "వెద్దలను గౌరవించుట, (శ్రావ్మాణులయెడ, 

(శ్రమణులయెడ మళ్యారగా (ప్రవ్తించుట్క, దాసులను 

చయశోచూచుట, ఆహింన, నత్యము, శౌచము, దానము 

దయ, నూర్దనము, సాధుత, సంయమనము, ఖా 

కృతజ్ఞత; దృఢభ్తి, ఛర్మరతి మొదలగు ఆంళములళో 

కూడిన ధర్మమును ఆళోపుడు (ప్రజలకు బోధించెను ఆశో 

కుడు కాను నమ్మిన ఈ ధర్మములను జేశములోను, 

జేశాంశరముతోను ఉన్న |వజానీకమునకు అంద'కేయు 
టకు అనేక మార్గములను, పద్ధతులను అనునరించెను 

1 వ్రవళమనుగా అళోకుడు కాను నమ్మిన ఆదర్శ 
ముల తత్యములను న్వయముగా ఆచరణలో "వెచ్టైను 

శాజులకు (పీతికరమగు మృగయావినోదములకు స్వస్తి 

ఇౌప్పిను వేటకు మారుగా శాజ్యములోని (వ్రజల'కేను 

మరయుట, పవిక్రస్థలిములను జనులను నందర్శించుట 

ధర్మబోధశేయుట, 'జేళయా[శ్రచేయుట, మొదలగు వను 

లలో శాలము గడవెను మోంనథతణమును మాని 

జేసెను ఈ అగర్శ్గములతోచే అశోకుడు నునుష్యులక్కు 

జంతువులకు వైద్యశాలలు కట్టించెను [వయాణించు 

వారికీ సౌకళ్యార్థము జొటలను 'వేయించెను దారికి 

ఇర్మువ్రక్కలి లెట్లు నాటించి జావులను (తవ్వించి చలి 

పందిళ్ళను చేయించెను 

8 అశోకుడు శన సానుంతులు తను తీరిక వేళలయందు 

(ప్రజలకు ధర్మ|ోవజేళము గావించుచుండవశెనని శాపించు 

టయేగాకళ తన ధర్మమును. (ప్రజలకు సులథముగ అంద 

జేయుటకు ధర్ముమనోమా(త్రుళిను నియమించెను 

8 అళోకుడుకన ధర్మము జగమందంతటను వ్యాపింప 

కేయటనై బౌద్ధ ధర్మోవడేళములను శాక్టీరము, గాంధా 
రము, యననము, హీమాలయ।వచేళ ము, వళ్ళా 

బంవొళము మొరలగు దేళములకు సంచెను ఈ వంద 

రృములోచే అశోకుని కుమారుడైన మహేందుడు, 

కుమా కి అయిన నంఘమ్(త సింవాళమునకు వెళ్ళినట్లు 
కెలియుచున్నది 

శీ అశోకుడు ధరభినృద్ధితై ధర్భశాననములను 
చెక్కించి దేశములోని ముఖ్యమయిన (ప్రదేళములలోను 

నరినాద్దులందును (ప్రతిస్థించెను ఈళాసనములు [ప్రాకృత 

భాషలో కొన్ని ఖరోస్టి లిపిలో కొన్నీ, మిగిలినవి (గ్రాహ్మీ 

లిపిలోను (వాయవిడి యున్నవి అశోకుని శానవములను 

ఎనిమిడివిధములుగా విభజింపవచ్చును వదునాలుగు శిలా 

ఇొననములు, రెండు కళింగశాననములు, మూడు గువ్రః 

ఇాననములు, రెండు టిళాయి_న్టంభళాననములు, వడు 

త్తంళశావనములు, సరిశిష్ట స్తంథళాననములు, లఘుశిలా 
ఇననములు, భా(శాళావనములు అనునవి 

ఆ వై 
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ఆక్వ్వశాస్త్రము = కాకతీయులకు మిక్కిలి (ఫాచీన 
శాలమునుండియు అశ్వములు వరిచికనముతై యున్నవి 

వైదిక ముగాను, లౌకికముగాను అశ్వములు (పాఠాన్యము 

వహించినవి అశ్వమును ప్రధానముగా (గ్రహించి శేయువట్టి 

అభ్య మేధమను మవోయ్మము వేగములలోచే నర్జిత 
మగుట వేరశాలమునకు పూర్వమే ఆశ్వవరిజ్ఞానము భార 

శీయులకు అెన్సగానుం డెనని తెనియుచున్నది క్రై శ్లీరీయ 

వాజనవేయి సంహిళలు, శ్రే క్లీరీయ, శతపథ, ఐగరేయ 

(శావ్మాణములు, ఆవే న్హంకి, శాక్యాయన, పాంభ్యా 

యన (శాతనూశములు అశ్వమేధ [ప్రళంన గావించినవి * 

అళ్యమేధీయ మైన యశ్వమునకు యయు' వని వీరట 

చానిచే శ్యానుక రమని యందురనియ్యు అది యొడళెల్ల 

శెల్లనై 'శెవులు మాత్రము నళ్లివై యుండుననియు శివ 

తత్త్వ రశ్నాకరము పేర్కొన్నది అశ్వసంబింధయిగలి 

అశ్వినీదేవతలు బుగ్వేదములో "పేర్కొనబడివారు 

మూర్యని భార్యయయిన సరయ్య ఆడుగుణ్ణము రూనము 

ఛరింవగా నూర్యుడు మగగుజ్ఞమై వెంట దవిలెవనియు 

చారికి అశ్వినీకుమారులు పుట్టిరనియు వర్గింపవిడినది 

పుఠాణేతివోసాదులలోను ఆశ్వయుల (పళంన యెక్క 

వగా గలదు లౌకికముగా రాజుల శతురంగ ఏిరనులో 

అళ్యము ముఖ్యమైనది అళ్వవతులకు |ప్రపద్ధిగలదు దండ 

యా శ్రారంథములో “నాకి నీరాజనవిధి' చెప్పబడినది 

ఆక్వోశాప్రము తను కనేశవిధనులుగా అననరము 

ల్రైన గజములను గురించియు, ఆశ్వములను గురించియు, 

భారతీయులు ద్రక్యేకముగా శృషినలిఎ గ్రంథములను 

రచించిరి గజశ్యాన్ర్రములు, అశ్వళాస్తుములు ఇట్టివే 

వీనిలో గళాశ్వముల స్వభావ స్వరూపొవోళాదులు వివ 
రింవబడినవి ఆయ్యాగంథములు న(పమాణములుగా చేట్ 

కిని స్పీళరింవబడుచున్న బి ఆశ్వశా వ్ర) (ప్రవ ర్తకులలో శాలి 

బో తుడు ముఖ్యుడుగా కనవిడుచున్నాడు శినగ క్త్వ 

రశ్నాకరములో శాలిహోతుడు "పేర్ణానబడినాడు అక్వ 
అతణపార కర్త మనుమంచికట్టు 'అనఘుడు కాలి 

పోక్రుడు వాయంబులకున్ మును జెన్సివట్టి యా యను 

సమ అతణంబిలు,, 'ఇెనుగున ెళ్లనారలకుం 'చేటవడన్ 

రృదియింళు” నేని శాలీహో తుడు అశ్వలతణ ఇా్యన్త్రమును 
భెప్పియున్నట్టు నుడివివాడు, నువోభారతమున ద్వ్యిథీయా 

ఆక్యకావ్రను 

శ్వావముతో. *శతండు శాలిహోరుడో, మాతలియో, 

నలుడోయనీ పాయనీతి కోవిదులలో మునుముందుగా 

శాలివోేశ్రుడే యగ్గడింపబడినాడు నలుడు నకులుడు, 
అళ్యళాస్త్ర పారంగకులుగా (ప్రసిద్ధి వెండినారు నల 

మవోళాజునకు అళ్వ వాదయ మను విద్య తెలిపి యున్న 

ట్లుగా శారతము ఛెప్పినది 

అక్వోత్సత్తి = అశ్వములకు అమృతము, జాస్పము, 

ఆగ్ని, చేనరలు, అండము, గర్భము సాను అనునవి 

యుత్స కిఫ్థానములుగా శెవ్చజడినవి దేవదానవు లమృ 

శార్థము వము[ద్రమును [తచ్చునవు డమృతముళోగూడ 

ఉచ్రై్రవ మమ అశ్వము వున్ణును అదియే యన్ఫుత 

సంభవము యుగముల శారిని (బవ్మాదేవుని ముఖము 

నుండియు, అగ్నిదేవుని చాలుకనుండియు బాన్పములు 

శాలను వానీనుండి కొన్ని యళ్వములు పుస్టైను 

అవి భాష్పజాళ్వములు తొల్లి పద్మజడు పావనము 

శేయుచుండగా అవహోకూగ్నినుండి యొక వాసా 

ముద్శవించెను అధీ యగ్నిసంళన వాయము, చేవళలు 

సృష్టింపబడగనే యందు ముఖ్యుతైవ ఇండాగ్యష్ట 

దిళ్చాలకులు కనుకొరకు గుజ్జములను వృష్ణంచుకొనిరి 

అవి చేననముళ్సన్నము అనబడినవి (ప్రజాపతి యొక 

ప్పుడు ఉలూకరూనమును పొం'చెను. చాని యండముల 
నుండి యళ్వము లురయించెను అనియే యండజాళ్వ 

ములు మగ గుట్టము వలన కడుగుజ్ణమునందు కలిగిన 

యళ్వము గర్భఆము సృష్టి కాలమున పామలతో సృష్టి 

కర్త అళ్వములను నృకించెను ఇనియే పానుజములు 

గుజ్జములకు కొల్లి రెక్క. అండెనట తొలుత అళ్వ 

ములకు సతము లుండెను అళ్వములకు పతము లుండె 

నని మన వాబ్బయములోను, |ప్రొచీన చిశములలోను, 

శన్నడుచున్నది ఆని యాశాళమున య'కేష్టముగా వంచ 

రించుచుండెను అని చేనతలికును లోనిడక తిరుగు 

చుండెను ఇంద్రుడు కోపింఛి వీని "రెక్కలను గొట్టుమని 

శాలినోక్రు డను ముని చాళ్టుషీంచెను కాలివో(క్రుడ.. 

ఇవీకాశ్రమును క్రయోగించి యశ్వముల "లెక్కలను 
ముక్కలుచేనెను పాప మా గుజ్ణములు జాతిగొలునే ఆ 

ఛాలివోక్రని ప్రార్థించెను రయాళు వగు నా బుషి 
మీ శెక్కకనింము. కీక్కొలపు వచ్చును భొండని నర 



అశ్వేకాస్రము 

మిచ్చెను అన్ఫటినుండి అశ్వములు చేవేందునకును, 

భూమీం[దునకును చానొనము అయినవి జంతువులలో 

వేనిశాళ్ళకును లేనిబలము, వేగము అళ్వములకు గలు 

గుట కిదియేశారణము పరిణామ శౌత్రు నిష్టతు లయిన 

యాధునికులే 'వెర్ద పెద్ద జంకువులకు తొలుక రెక్కలుండె 

ననియు, కాలకమ సరిణాను దళవలన వానికి రెక్కలు 

పోయె ననియు విర్ధాంతీకరించు చున్నారు ఇటీవలి కెల్టి 
యన్ శాంగోలో వేటాడిన యొకను క్తేభమునకు 

ఖాలుగు దంతము. లున్నవట | 

అశ్వములలో చాకుర్వర్ణ్యము గుణళ ర్మ విభాగమును 

అట్టి ఆక్వములలోను (క్రావ్మాణాది చతుర్వోర్టములు గల 

వలి శాస్త్రజ్ఞులు చెప్పినారు (1) మంరిగుణము[లని, 

మంచి య౭చాట్టుగలవి, భూరములయినీవి గంధర్వ 

జలము గలని, 'కెల్లనివి, ఎల్జని, తే వెవన్నెగలవి, ఉపిరిక 

చేయి, "వేళాల వొనీననంటి వోవనగలవి, అల౦ళారము 

అందును, పొయసాజ్యములందును ఆన క్రి గలవి డ్రావ్మాణ 

జాలి హయములు (2) కేజన్సుగంవి కొంచెము కోవ 

స్వభావము గలవి 'వెద్ధ ధ్యనిగలనిి "పెద్ద శరీరముగలని, 

శలిముగలవి, కెల్లి నిడిగానీ, నల్లి నిదిగాని యగునట్టి మంచి 

వన్నెగలవి, వువ్వులి వాననగలవి, మళ్లెపూవులనంటి 

శన్నులుగలన్మి నువిభ_శ్రములయిన యవయనములుగలవి 
త(శ్రియకాతి గుజ్ణములు (లి) ఎండకు, గాలి! ఓర్భునవి, 

మిక్కిలి బరువు మోయజాలినవి, సంతోనమునుగానీ, 

చుఖముమగాని |ప్రకోటీంపనివి, మధ్య వేగము గలవి, 

పాన ప్రియము అయినవి, చిగురుటాకు రంగుగలవి, మేక 
కంపు, కోలికంపుగలలి, 'రాతవత త్రము గలి వైళ్య 

జాతి కురంగములు (శ) దుర్గుణములుగలలి, ఇతర జంతు 

వులు తినినదలిన యాహారమునుగూడ తినునవిి అవర 

శుశ్ర వస్తువులనుగూత విడుననివి, తన్నుపోసీంచుచాని నే 

తమని లెట్టు విరుగునవ్పటి నన్వడిగలవి, కాటికంపు 

గొట్టునవి శ్యూడ్రజాకి తురగములు ఆయా కొత్రివానిని 

గుణచేష్టాదులవలిన గుర్తించి చేరు చేరుగానుంచుట మేలు 

అశ్వనుల [ప్రకృతి బుకువుల (్ర్రీ్మాంశమున 

సారహీనమైన గడ్డి, తీగలు, ఆకులు కినుటవలన అశ్వ 

ములు వాకవళ్ళకి గలవి యగును నాని కప్పుడు 

చాళరోగములు వచ్చును ఆని జరిముడిగి కృళించి, వికిర 

రోమములు గలిగి న్మిదమత్తు గలవియై యుండువు వర్ష 

ర్తువు అంకమునము, పౌమంతమునను వాయము లెక్కు 

వగా వచ్చగడ్డి తినును అపు డవి విత్తవ్రకృతిగల నగును 

వీని కీబుతువున కూలరోగములు కలుగును అవి 

నీటి నెక్కువగా (త్రాగును వాయముల క్రీ సమయమున 

కోవ నుధికముగా నుండును శిశిరర్తువులో గుజ్జములు 

కండసట్టి మిక్కిలి ఐలముగలవై శార్యదతముత్రై 

యుండును ఎంతనవి చేసినను అలసట చెందవు, వ రోగ 

ములకును గుకిశావు అవి చూచుట కెంతయు నింపుగా 

* నుండును శ్లేవ్మ[వకృశిగలవై యొప్పారును 

అష్ట్రవిధములయిన యళ్వలక్షణములు శరీరము 

నుడులు, శాంతి, గతి, వానన, స్వరము, నర్గము,న_క్ల్యము 

ఆని యళ్వలత్రణము లెనిమిడి విధములుగా నున్నవి 

శరీరము. సర్వలతణములకును స్థానము శరీరమే 

గావున ముఖ్యమైనది వాయళరీరము తొలుత చానిలతణ 
మెరుంగుట యవనరము కొంచెము ఎజ్జనివియ్కు గట్టి 

వియు, ముడుతలువడనివియు నగు 'వెదవులును, ఎట్టని 

దియు, వల్ళివైనదియు నగు బాలుకయు, ఎల్జరి దవుడ 

లును [పళ స్తములు దంతములు గట్టిగను, నున్నవైనవి 

గమ, ఒకదానితో నొకటి శేరినవిగను, హెచ్చుతగ్గులు 

శేనివిగను ఉండవలెను మిక్కిలి పెద్దవియ్కు పొడవైన 
వియు గానట్టి చెక్కిళ్ళు మంచివి మెత్తని "రెప్పలు గలిగి 

విళాలములై, కేనె రంగు గలి కనులు ళోభావహాములు 

మంచి సుడి గలిగి, విశాలమై యున్న నుదురు, నముమై, 

గుండ్రమై శెండు నుడులత్రో వెలయు శిరస్సు కుభప్రద 

ములు శెవులు బొట్టివియై సల్చనివియె, నూటిగా నిక్కి 

నవియై యున్న మేలు మిక్కిలి దృఢమై, దీర్ధమై యున్న 

మెడ (శ్రేష్ట మయినది పొడవై నట్టిరియు, జడలుగట్టవి 

చియు నగు జాలు మేలు మూపు మేలు సుడులు గలిగి 

గట్టీడిమై యుండవలెను జొమ్ము సువిశాలమై, దీర్చమై 

యువ దగును చంకలు ఎత్తుగను, నిడుడలుగను 

మండ నొప్పును తొడలు గుండ్రమైనవియు, సనుమైన 

వియువ యుండవలెను మోశాళ్ళుగూఢముగా మండుట 

శగును గుండ్రముగా నుండి కండలేని పిక్కలు (శేస్ట 
ములు గట్టివియ, నున్ననివియు, గుం క్రనివియే, "పెద్ద 
వియు నగు గిట్టలు |ప్రళ న్తములు కొంచెము (వేలుచుండి 



గుండనిదియైన పొట్ట తగినట్టిడి ఎక్కువ డీర్స మైనదిగా, 

బల్లిపరువుగానుండి కొ ంచెముగా వంగియున్న వీవు పభ 

మైనది పిరుదులు వెద్దవియై యుండవలేను మె్తనివియ 

నిగనిగలాడ వట్టివియు, పొడవై వట్టివియు నగు వాలము 

అతో గుండ్రని కుచ్చుగా నున్న తోళ (ప్రళంవనీయ మైనడి 

అవయవముల సరిమాజము ముప్పది రెండంగుళ 

ముల ముఖముగలడి యుత్తమాశ్వము అంతకన్న 

శెండంగుళములు తక్కువ (ప్రమాణము గల ముఖము 

గలది నధ్యమాళ్యము తక్కినడి కనిష్థము ఉ శ్తమాళ్వ 

మునకు మెడ వీబడియారంగుళముల పొడవు గలరై 

యుండును నలులదియారు, ముస్పదియారు అంగుళముల 

మెడలుగలవి నుధ్యమ,కనీవ్టములు వతర్థలము, వృష్థము, 

కటి యనునని ముఖముతో సమాన[ప్రమాణముగలని 

చెవులు వడంగుళములు, శాలువులు ఆరంగుళనులు, 

గిట్టలు వడంగుళములు ఉండన లేమ ఎనిమిది యడుగుల 

యెత్తు గలది యు త్తమాళ్యము కడడుగుల యెత్తు గలది 

మధ్య మాళ్వము ఆరడుగుల ఎత్తు గలది కనిష్థము వడి 

యడుగుల యడ్డవుకొలత గలడి (శేష్థమైనది ఎనిమిడి 
యడుగులది నుధ్యమము వడడుగుళది హీాళ్వము 

వర్గము శెల్లనిని, నల్లనివి, ఎట్జనివి, వసుపువచ్చనివి 

శుద్ధవగ్దములు మి[శ్రనర్ణము లేళ విధములు జూలు, 

తోక నెండడ్రుళలు, రోనుములు, చర్మము, గిట్టలు, కెళ్లి 
వైన గుజ్ణము శంథాభ మనజడును ఇది వి్రజాలి 

గుర్రము జూలు మువ్నైనలి శెల్లినై, చర్మము నళ్ళవై 

నది కర్తల నును వొయను వళ్వానయవములు నల్ల వై 

నది కోల నును గుజ్ఞము ఇది శూద్రలాతిది నమషప్తానయ 

నములు ఎజ్జై గది కుంజాభ లును కురంగము ఇది 

తక్రియజాతిది జాలు, రోమములు వాలము సర్వము 

ఇంగారువన్నె గలది శేరభను ఇడి వైళ్యలాశిది రోమ 
ములు వసువుపచ్చ, ఎరుపు కలిసియుండి, ముఖము, 

శాళ్ళు, తోక, జూలు ఎజ్జవై నది చోర మనఐడును వాలము 

శాళ్ళు, ముఖము నల్లినై నది రడప్త కెలుపు, నలుపు 

కలిసియున్న రోమములు గలది నీలము కలిగొట్టు పువ్వు 

వన్ని గలిగి సిక్కులు నళ్లివ్లైనది మేఘ నునజిడును 

వక్యమైన వేలేడునండు వన్నెగలిరి జాందినను ఇల్లీ 
చిశ్రజాతులలో రుచిరము, నునువము, ఇ్యామళర్షము, 

ఆక్షశాత్రయు 

కల్యాణ వంశకము, క్య్టమంగిళము, మల్లిశాడము, 

ఛాతపాదమ్ము హోలాభముు కరంజము, లింబకము 

మున్నగునవి కలివు వీనిలో శ్యామకర్ణ నునువది మిక్కిలి 

(వో న్త్రమైనది. ఇది శరీర నుంళశయు 'ఇెలుప్కు శెవులు 

మాశ్రము నలుపువన్నె గలిగిన గుల్మము ఈ శ్యామ 

కర్ణమే యళ్వ మీధ యాగమున ప్రధాన పశువుగా నువక 

రించునట్టి యక్వరాజము నాలుగు పాదములు, ముఖ 

మధ్యము శెల్ల నైనది కల్యాణ పంచకము ఇది ళల్యాణ 

(ప్రదమైన తురేంగము జూలు, తోక కొమ్ము, ముఖము, 

నాలుగు శాళ్ళు అను నెనిమిది యనయనములు కెల్ల 

వ్రైవడి ఆష్టమంగళము ఇదియు మిక్కిలి (వ 'న్లీమైన 

గుజ్జము 

వర్జనీయములగు అశ్వములు = శరీరమంతయు 'కెల్లగా 

నుండి నాలుగు పొదములు నల్లగామన్న యళ్వము 

యమడూత వంటిది నర్వవాళనశారి ఇట్టిది నర్ణకీయము 

తోకగాని కిరన్సుగాని హీనవర్ణమైనది శ్యాఖ్థము శరీర 
మంకయు నొళవర్ణమై శిరముగాని తోకగాని శేరళ 

నర్భమైనది యళుకము కళ్కున చంఠములు గలదియు, 

ఎక్కువ దంతములు గలదియు నిడువదగినవిమయే సళ్ల 

బైన కాలువులు గలది కీడు సమలునపుడు [కింది 
దంతములతో వ దంతములుగాని వై దంరములితో 

(్రిండి దంతములుగాని కావిడి వడిన గుజ్ణము నిలున 

దగవిడి మూడుకాళ్ళు నల్లవై, ఓకశాలు శెల్లనై న 

చానీని మునలి యందురు ఇది యకుకంళరము చెవుల 

వెళ కొమ్మువంటి మడిగలది శృంగిక నునజడును చెడ్డ 

ఫులినంటి వర్ణముగలది వ్యాభ్రూభము స్తనమువంటి 

చర్మము |శ్రేలాడువట్టిడి నని ఆవుగిట్టవలె చీలిన గిట్ట 

గలది ద్విఖురము మూలన మడిగలది కకుది ఒక 

అండమే కలడి ఏకొండకము బూడిదవన్నె ముఖము, 

శోళగలడి భస్మొథము ఇవియన్నియ దూస్యములు 

పర్వము నల్లనై సడి నింద్యము పర్వము శెల్లనై నది 

శుకదము 

ఛాడుల నునువుగా నిగనిగలొడుచున్నలి, చూడ 

ముచ్చ్యమైన ముదురురంగుగలవీ పొర్థివళ్భాయలు కోక 

మేఘములు, శానురవూల, నీరునంటి కాంకి గరివి 

వాతథుణములు, బంగారము, చిగురుటాకులనంటి వన్నెలు 



అశ్వశాస్రము 

గలవి అగ్నేయీచ్భాయలు విడివిడిగా వరుసనుయిన 

శాంకి గలవి వాయవీచ్భాయలు ఆళాళశాంకి గలవి 

చాళనీచ్భాలు 

గమనము సీంపాము, వ్యాఘ్రము, రనుగు, హంస, 

'నెమల్కి రథము, వృషళ్లము, ముంగివ, కోరి, లేడి, 

ఒంటె యనువాని గమనములవంటి గమనములుగల గుజ్ట 

ములు కుథదములు నంకరనడకలుగలవి, విషనుగతుళి 

నొప్పునవియు, శోట్రుపొటు గలవియు, నిబ్నరముకేని 

నడళలు గలవియు నగు గుజ్ణములు హీనళొతులు 

గంధము. కన్నులు చెవులు, మోము, ముక్కు 

రం(ధము లనువానియందును, శెమ్మటయండును, మూకశ్ర 

పురీషములయందును నుగంధము గలలి [వళన్త నాయ 

ములు దుళ్ళంధరుగలవి రుర్థాతివి మద్దిచెట్టు, కడిమి 

శెట్టు, కొండమళ్లైలవంటి పరిమళము గలవి యు_క్ఞమాళ్వ 

ములు 'నేరివావన, సొలివావన కలలియు (శేవ్చ్వములు 

వ్యరము వీణ, పిల్లన గోవి, మధెల, 'శేరులధ్వనుల 

వంటి సకిలింకకలని (శేస్టాశ్వములు గజము ఘీంకరించు 
నట్లును బ్యా(ఘము బొబ్బతిడినట్లును, వంవాము గగ్జిలి 

నట్లును వినవచ్చు 'హేషారనము [పళ న్తము [కుటితమై 

నదిగను, గద్గద మైనదిగను, సరుషమైనరిగను వినజిడు 
పాయన్వరము బెడ్డడి రాబందులు, ఒంటెలు, అరచున 

ట్లరచునవి హీవాళ్వములు ఇట్టే దుష్టాశ్వములు యజ 

మానుని నంతదలను వారింన వేయును 

నృత్యము బ్రహ్మా, ఈశ్వరుడు, మహేంద్రుడు, కుకే 

కడు, యమధర్భ రాజు, గంధర్వుడు మున్నగువారీ 

వక్త్యృమునంటి సత్త్వము గలవి యుత్త మాళ్యములు 

శాతసులు పిశాచములు, పిళ్ళ దేవతలు, మవోసర్భముల 

న క్త్యముగలని మధ్యమాళ్యములు వీవిలో దేవనత్త్య 
ములును, రాతపాగి స క్ట్యములును గళ తురంగములు 

(గ్రా్యాములు ఖీరువులు, కలసాఫరముల్కు కుచిరహిత 
ముఖు నగు హీనస శ్త్టములు శ్యాక్యములు 

అనర్తముల అశ్వఅశణములలో అవర్తము లక్యం 

తము ముఖ్యములయినవి శికువు గర్భమునం దుండగా 

గర్భవాయువు మిక్కిలి వేగముగ తిరుగుచు, శికు శరీ 

రము. నందలి రోమములను నుడులుగా [తివృటవలన 

నుళ్ళు వర్ప్చడుచున్నవి అనర్తము, శకపాది శుక్తి, 

అవలీఢకము, పాగుక, అర్ధపాడుక, సమూవాము, ముకు 

ళము - ఆని యావర్తములన్వరూస మెలిమిదివిధములు 

నీటి నుడిగుండమువలె నుండు మడి ఆన ర్త మనబడును 

కెట్ట! శశపాడి యనిపేరు అట్టి శెల్టినలెనుండు నుడి 

కతపాడి ముత్యవుచివ్ప యాళారముగలడి కుక్కి యను 
మడి దూడ వాలుకతో వాకినట్లున్న సుడి అవలీఢకము 

వారుకనంటిది పాదుక నుడి సగము పొదుకనలె నున్నది 

పాదుళ మంచుగుట్టంటిది నమూవోనర్తము మొగ్గ 
వంటి యాౌళ్ళతిగల నుడి ముకుళము 

అన్నర్తమల (ప్రమాణము నీటిగుండమువంటి మడి 

ముప్పావంగుళము (ప్రమాణము గలదియై యుండవలెను 

శతపాొది నుడి నాలు గంగుళములు కుక్తి రెండంగుళ 

ములు అనలీఢకము మూడు అంగుళములు పాదుక 

నాలు గంగుళములు అర్థపాదుక ముప్పా వంగుళము 

సమూవామను నుడి అష్టాంగుళము ముకుశావ రము 

ముప్బావంగుళ (వ్రమాణను గందియై యుండవలెను 

ఈ [వ్రమాణముగలి నుళ్ళు వానివాని ఫలముల నొన 

గును ఉక్తవ్రమాణములకం'ల యెక్కునయై యున్నను 

తప్కువయైన వైనను వాని ఫలముల నొనగవు 

ముఖ్యములయిన కొన్నిసుళ్ళు గుణ్ణములకు ముఖ్య 

ముగా పదిచోట్ల నుళ్ళుండవలెను ఉరమునందును, 

రం[థ్రోవరం[ధములయండును, శిరమునందును రెండే 

నీయు, నుదుటిమీదను, మూతిమీదను, ఒక్కొక్కటిగాను 

మొత్తము పది నుళ్ళుండవ లెను వదిసుళ్ళకు శప్కవ 

యున్న గుజ్ణ మల్చాయు వగును 
జభాన ర్షముణు 'నెలవులయందును, నుదుటియందును, 

ముంగాళ్ళ యందును, నోనటను, ళంళమునను, జాలు 

వందును, శెవీగూబలియందునుగల మబట్ళ భుళవదములు 

జూలునందు ము కెపుచిస్పవంటి నుళ్ళున్న హయము 

మిక్కిలి ప్రశ శ్తము ఇెవిగూబలియందలి [సుడి!ి వృమభా 
వర్తమని "పేరు అట్టి వృషఖార్తనమను నుడిగల తురంగ 
మును ఎంత వెలయిచ్చి యైనను కొననలె చని యందురు 

ఇాలుగుమూలల నాలుగు నుళ్ళున్న తురంగము చాకు 

రంతిక మనండును వ యళ్వము 'నెన్నొనట చాతురంతి 
ఇవర్తము చూపట్టునో అ వాయము యజనూన్నునకు 

రాజ్యళాకనును చేకూర్చును ఒకచానివ్నై నొకటి నిచ్చెన 



మెట్లవలెనున్న నుళ్ళకు నిశేణిక యనిచీరు అట్టి నిశ్రే 

ణిక నొఎటగల అశ్వము తనస్వామికి విథ వై శ్వర్యముల 

వొనగజేయును వకస్థలమున నాలుగు సుళ్ళున్న గుజ్జ 

మును శ్రీవతకి అందుకు ఇడి ఉత్తమో త్తమ హాయము 

ఉరమున మూడు కుక్తులుగల గుజ్టము 'నెక్కు_చానికి 

జయను సీద్ధించును పద్మము, కులిళము, కళళము 

తోమరము, చ|క్రను, ముసలము, ముకురము, కంఖము, 

చంద్రుడు, మణి, ఖడ్గము, అంకుకము మొదలయిన 

రూప ములళోనుండ శెలినిళొల్లీయుండు గుజ్జములు 

(్రోక్టము అయినవి శ 

అపభివర్తమలు వాదయమున నొకచే సుడిగలి 

గుజ్ణము యజమానుని మున మడియ జేయును 

కతాన ర్తముకూడ ఆళుభమైనదే మూప్పరష్టానముననున్న 

మడి చెడ్డడి మోళాళ్ళమీరనుండు సుళ్ళు కుళ్ల వరములు 

శావు వెన్నున సుడీగల యళ్వము వెక్కగాదు గండ 

ఫ్థంముల శెండిటను నుళ్ళుండకూడదు శంఖమువంటి 

సుడిచెడ్డది దండాన ర్తము, |క్రోడావ ర్తముఖనునవి దూవ్య 

ములు ముక్కురం ధముల సమీవమునగల సుళ్ళు ఆమం 

గళకరములు ముక్కుదూలమునకు నడుమ సుడియున్న 

తురంగము మృత్యుకేనళనంటి దని హాయలతణచే క్త 
అందురు వై వెదవులమీదనున్న సుళ్ళు కెడ్డవి, మెడ 

మీదనుండు (గీవావర్త మనునది కీడుకలిగించును పెడ 

చెట్టుచోటగల నుడి వోని కలిగించును గుదమ్ము, నాలి, 

కటిస్థలము, ఉదరము, తొడలు, వీళములు, చెవులు, 

పృష్ణభాగముం దున్న నుళ్ళు డుష్ట్రములు 

అశ్వదంలో ద్భేదము = వయోక్లానము = దంతములను 

ఇట్టి అశ్వముల నయన్నును గుర్తింపవచ్చును పుట్టిన 

మానమున వాయమునకు “రెండు దంతములు తోచి, 

శిండవ మానముని నవి పూర్ణములగుము మూడవ నెలలో 
నడిమి దంకములు "రెండు పొడగి నాల్గవ నేలలో నలి 

నిండుగా గన్బడును అయిదన నెలలో (గ్రక్కోదంశ 

యుగ్మము వచ్చి ఆరవనెలలో గట్టికడును ఇళ్లు పుట్టినది 
మొదలుగా వం[డైెండన మానము వూ ర్థిధోగువరకు 

వాయములకు దంతము అన్నియు వచ్చును ఒకయేడు 

వయన్సుగల గుజ్జమునకు దంతములు 'కెళ్ళిగానుండును 

శెండనయేట ఆ దంళములు కషాయ వర్ణములుగా 
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మారును వాయమునకు అయిదనయేటనుండి మూేనీ 

యేండ్ల కొక వ్యంజనముగా తొమ్మిది వ్యంజనములు 

తోచును  శాలికము, వోరిణి శుక్లము, కాచము, 

మాఉకము, శంఖము, ఉలూఖము, చలనము, పరనము 

మొరటి యైదునర్షములకు విమ్ముట, మూడేండ్ల కొక గారి 

వాయముల దంతనుల వర్ణములు మారుచుండుటయు 

కడపటి దళలో కదలుటయ్ము రాలుటయు సంభవించును 

వాయమునకు నంపూర్ణాయుళ్ళాయను మొబ్బేది 

శం డేండ్లు శెవికొనలు నలువగా రక్షబ్భాయ, సిందూళ 

వర్షముగాగన్నడు గరములు డిర్బ శాలను ఎవించును 

అక్వసాముడ్రికము పా న్తరేఖలను జాచి మొనవుల 

యాయుః (ప్రమాణాది ఫలములను "కెవ్పినప్లే గుజ్జపు 

ముక్కమీది (పోథముమీది) శేఖంనుబట్టి చాని 
యాయుః [పమాణాదులను జెప్పదురు ముక్కునడును 

బుట్టి వైకి వ్యాపించిన శేఖవలన ఆ గుజ్జ్ఞము ముఖగోగము 

వలన సంవత్సరార్థమున మృతిచెందు నని శెవ్పవగును 

అట్ట యూర్ధ్వశేఖలు రెండంగుళ ముల ప్రమాణము గలవి 

శెండున్న చో ఆ వాయము రెండేండ్లు మాత్రమే జీవించు 

నని చెవ్పవచ్చును ఆ శేఖలే అడ్డముగా నున్న యెడల 

మూడు నీంవళ్స రము లకు రౌడలు పట్టుకొనిపోవు రోగము 

వరిన ఆ గుణము చచ్చును ఆ రేఖలే వంగినట్టున్న 

భాలుగేండ్లకు మృతి సంభవించును ఊర్ధ్వ శేఖి ముక్కు 
మీద ఎడమవై వుననుండి కొన వాలియున్నకైనచో ఆ 

శురంగము వంచమార్థిమున నంచత్వము నొందును 

'శెండంగు ళముల ఊర్థ్వ రేఖ గలచాని! జ రేండ్లయాయువు 

అర్థాంగుళము పొడవుగళ్లి నడుము ఎత్తుగానున్న రేఖగల 

యళ్వము వీడేండ్లకు చచ్చును మూడంగుశమురి పొడవు 
గల ముక్కుగీతవలన ఆగుజ్ణము ఎనిమిదవనట జ్వర 

ముతో నురణించునని శెలియ దగును నుధ్య స్థూలమైన 

గీతగలది తొమ్మిదవయేటను, వంళరకేఖ గలది పదియవ 

యేటను, రెండంగుళముల నెడల్నున త శ్రరేఖగలచి 

జ్యాదళవర్లనునను, లావు పొడవు నుండు రేఖ గలది 
(తఈయోద ళాబ్టిమునను, శాకశాలిగుర్తు రేఖగలరి నదువా 
గివ్ యేటను, రెండంగుళములకు మించిగాని, శగ్గిగాని 

యున్న 'రెండుకేఖలు గలది నంచదళనర్షమునను, ఆ 

కేఖయే యొకటి 'కెల్లిగుణ్ణమునశకై న అది వరునారన 
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యేటను నల్లగుజ్జనునవై న అడి పదునేడవ యేటను, 

యూవస్తంథమువంటి రేఖగాని, చై 'జ్యాకార ేఖగాని 

యున్నచో ఆ వాయము వదుబెరిమిదన వర్షమునను, 
కవిళవర్ణమైన శీఖగలది వందొమ్మిదనే సంనేత్సరమునను 

మరఠణంచును చకరేఖ, వజ్రరేఖ, అర్థచంద్ర శేఖలు 

కూడ హాయమున కరిన్ట సూచకములే ,శ్రీవృతము, 
స్య ప్తీకము, నంచ్యాన ర్త రేఖలు శుభ పదములు 

ఆశ్వచేష్టయు = పభాభభములు మోర మశెళ్తి 

చెక్టగా సకిలించుట, గిట్టలతో వేలను (త్రవ్వుట యను 

చేష్టలు యజనూనునకు యుద్ధమున విజయమును సూచిం 

చును పకేవబే మభూత్రపుకీషములిను వికచుట్క కన్నీరు 

గార్ఫుట, అవజయమునకు నూచకము జళారణముగా 

ఇల్లవారుకానున సకీలించుట వరులు చొడివెడలి వచ్చు 

టను కెలువును ళోళమీడి గగుర్చాటు యజమానుని! 

ప్రబావము. కలుగు ననుటప గత్తు ఎడమళాలితో 

భూమిని [కన్వట, డీనముగా చూచుచు నఖలించుట, 
తళ్చాన్టమి నరాజయమును నూచించును మోమున 

దుమ్ము చిమ్ముకొనుట, ఎండుగడ్డిని, పుల్లను కరచుట, 

భయవడినట్లు సకిలించుట, తోకచెండ్రుకళను జిల్లిగా 
వివ్పుట యను చేష్టలు అకుథ సూచళనులు జాలు 

నిగిడి, కుడిళాలితో చేలశాశుట విజయపేకువ్వ 

ఏందినాబగు హయేశాటీణు ఇారక కేశీయములగు 

వాయములను అవి యుదృవించిన (పొంఠను.లనువిట్టి 

యేబరినాలుగు జాతులుగా విళజించినోరు వానినాని 

న్వరూవము, స్వశానను భిన్నభిన్నముతై యుండును 

వీనిలో కాంభోజ జాహ్లిక్క, వనాయుజ, గాంధార, 

చాంసీయ వైంధవ, కి్రిల ఫాటలీపుక్రక, యవన, 

శాష్టీరార్యశ్వములు |శేర్థముటు చాతణాత్య సాయ 

ములు (ప్రశన్తములు శావు కళింగొాళ్వనులు భ్థూం 

పొదముల్సు దిర్భకక్టములు, వంకర మెడలు, అల్బ వేగ 

ములి గరివిగా చెప్పబడినవి అళ్లు (త్రిలింగచేళజము లైన 

గుజ్ఞములు కోపము గలవిగాగు, వంగినలె ఘుర్టురధ్వని 

శేయునట్టివిగాను, చెడ్డ నతస్థంము గళవిగాన్సు _క్షజ్ఞ 

మ్ముల్తె యల్బ వేగము గళవిగాను వర్ణింపబడినవీ 

అశ్వారోనాణము = నుంచి రూనము, మంచి మళ్ళు, 

వలను మొగ్రలైన యుకత్తరుగుణము శెన్నియున్నను 

వాయము వేగహీన మగుతో నిరర్థకముగౌ ఛావింస 

బడును కనుక ఆశ్య్వారోవాకుడు 'వేగవంతమైన యశ్వ 

మునే యేరుకొనవలెను మిక్కిలి లొవైనవొడు, 

ముళ్కోపి, మూళ్టుడు, భయముగరఠివాడు, తొందర 

పొటు గలవాడు, కల నిలుకడ లేనివాడు, కొట్టతగని 

శోట కొట్టువాడువైన యశ్వారోవొకుడు నింద్యుడు 

అట్టివానికి వాయము నళవర్తియై మెలిగదు 

+  ఆళ్వారోనాకుడు అఆయాజాకి గుజ్జముల న్వళావాదు 

అను లెన్సగా ఎరిగి యుండవశళెను (కాహ్మాణజాతి గుట్టు 

+ మును చానికి ప్రీకికరములగు తినముబండారములు "వెట్టి 

కాలించియు, తక్రియశాకి గుజ్ణమును మేను నిమిరి 

బుజ్జిగించియ్యు వైళ్యళాతి గుణమును నోటితో గద్ద 

రించియు, శూద్రజాతి శురంగమును దండించియు 

'శేర్చుళో తన యంశెకు తెచ్చుకొని నడువవతిను మాటి 

మాటికి సకిలించినను, భయముతో ముందడుగు వేయని 

యప్పుడును, (శ్రోవకోొలగి నడుచునవుడును, కోనముతో 

రుసరునలాడునవుడును, నుశిలెడినట్లు వన ర్తించినవుడును 

గుజ్జమును డండింప వతెను మిక్కిలిగా సకిబించునవుడు 

ముట్టమీదను, తొట్రునడ.నవుడు కణతలకడను, భయపడి 

నప్పుడు జొమ్మునను, దారి తొలగినపుడు త్రొడలపైనను 

పిక్కల్ళవైనను, కోవగించివవుడు పొట్టమీరమ, నుతిదెడి 

నట్లున్నవుడు వెవులమీదను కొట్టవలేను అయా స్థానను 

అను గుర్తించక ఇష్టము వచ్చినట్లు బాదినచో గుజ్ఞము 

మొద్దుజారి యనేక దోనముల శాకరమగును, ఎంతటి 

యు శ్తమొళ్వ మయినను ఎప్పుడును స్వారిచేయక కట్టి 

యుంచినచో ఇెడిపోవును అట్లని మిఠిమీరి శట్టుకెగ పరువు 

లెత్తిచుటయు తగదు మీఠము, హితము పొటించి 

అళ్వమును నడువుకొనవలెను 

అశ్వధారలు : విక్రమము, స్లుకము, ఫూర్ణకంకము, 

శ్వరిశము, శాడితము ననునవి 'ైదు ముఖ్యముశ్రై న 

యశ్వగకులు వీనినే ఛారలనియు నందురు ఇవియేగాళ 

మయోరీగతి, వొంనీగతి, తి త్తిరీగతి, చకుర్మ.గళి యని 
యకళ్వగశులు మరికొన్నియు గలవు తలను మెడను, 

శోకను వై కెత్తి వరుగెత్తుటకు నుయూరీగళి యని వీరు 

(ప్రక్కల వెగురవేయుచు, తలను కదల్చుచు పోవుటర్ణు 

వాంసీగతి యందురు తొందరగా నడచుచు తోకళదల్ప 
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నిచో ల్లి త్తిరీగలి యందురు చాలుగు పొదములు నమ 

ముగా వై చుచు తొట్రువడని లలితగమనమును చతుష్కు 

గతి యందురు మరియు ఆమరకో శానుసారము...- 

'ఆస్మ్యందితం ధోరితకం 'రేచికం వల్లీతం ప్లుతం 

గరయో౭ముూః। పంచధాగాః ॥ 

అని ఆశ్ట్డుధారలు బదుగలవు (1) ఆస్కందితము = అగ్రి 

చేగమును, అతి మందమును గాక నడితరముగా వరు 

గెత్తుట (8) ధోరితకము = ఆస్కందితముకంకె అధికమై 

శతురమైన అశ్వగతి (క) “రేచిశము = వంకర లేళ 

తిన్నగా మిక్కిలి వేగముతో వరుగుడియట (6) వల్లి 

తము = మీదికి ఇాళ్ళెత్తి వేగముగా వరుగెత్తుట 

(5) న్లుళము = వరువె క్తినంత మేరయు సమమైన వేగ 

ముతో పోవుట 

అశ్వశాల అక్వేరతణ విషయమున నఠతిజాగదూపతై. 

యుండనలెను వాస్తు కాస్త్రానుసారముగా అళ్యశాలను 

నిర్శింవవలెను అశ్వపాలకులు తమ యళ్వశాలలు సుర 

ఉతను.ల్లై యుండుకట్లున, వరిళుడ్థములై యుండు 

నట్లును చూచుకొనవలిని యుందురు వెమిల, నాంస్క 

కోడి, తొండ, మేళ, పిల్లి, ఎద్దు మొదలయిన కొన్నిం 

టిని అశ్వశాలకడకు రానీయకూడదు ఆశ్వములకు దృష్టి 

రోషము తగుళకుండుటకును, కొన్ని రోగములు సంక 

మింపకుండుటపను అళ్వశాలలిలో ఒండు రెండు కోతకు 

అను చెంబుట హీకనుని చెప్ప లిడినడి 

అక్వవైద్యము అశ్వముఅకు రోగములు ళాకుండ 

శాపాడుట యశళ్వపాలకుని విధియై యున్నది ఒకవేళ 

వళారణమునలన వైనను రోగములు సంక్రవించినచో 

వాటికి తగిన యొనధములు (ప్రయోగించి చికిత్నోన 

ఛారములు గావించుటయే వాని ౪ శ్రవ్యము శాపునశే 

వివిధములైన యళ్వరోగములను, కత్తచ్చికిత్సలను విన 

రించు నై ద్య్మగంథములు పుట్టినవి ఆశ్వశ్యాశ్ర్రమును 

రచించిన శాలినో|క్రుడు మేటివై.గ్యు డనియు ఇలియు 

చున్నది అశ్వవై ర్యక్యార్త్ర (గ్రంథములలో గణనసండితుని 

ఆశ్యాయుక్వేదము, జయదత్తుని ఆశ్వవై ద్యకము, దీపం 

కరుని అక్వనై ద్యము, వర్థమానుని యోగమంజరి, నకు 

బని ఆశ్వచికిత్సికను |గ్రంథస్థములై గన్పట్టుచున్న వి 

నీద్ధయోగ నంగ్రహమను వై ర్య గ్రంథమును వేర్కొనుచు 

ఆర్టోత్తర శశ కాకములు 

సు ప్రసిద్ధ వ్యాళ్యాడ కొలచెలము మల్లి శాథనూరి 

“__ పూళ్వాహ్హ్హశాలే ఛాశ్వానాం ప్రాయ లవణం 

హితం! శూలమోవా వివంధభఘ్నుం అవణం సైంధనం 

వరమ్..' అను క్లోకము నా(గంథమునుండి యుచావా 

రించి అళ్వములకు పూశ్వావ్హూ వేళ కొంత ఉప్పును ఆహార 

ముగా చెట్టుట హితమని రఘునంక్ల శావ్యమున పంచమ 

వర్గమునందు డెబ్బదిమూడన శ్లోక వ్యాఖ్యాచానసరమున 

వినరించియుం డెను 

అశ్వ(ప్రశ బ్లు పర్వలచణ నంపన్నములగు అశ్వములు 

వుణ్యవి శేమమునగాని లభింపవని విజ్ఞలందుడు మళ్ళ 

మాళంగములు, సుంద కాళ్వములు గృహెచ్చారములకడ 

నిల్చుట మంగళళరము ఆళ్వలతణసారముళో అక్ష 

(వళ కనిపిం చుచున్నది 

చరం 

అష్టోత్తర శతకాళములు = శారకచేళమునందు 
నంగీకము సమగ్రముగా లిలసిల్లినది సంగితమునందు 

గేయ చాళ్టియము, నర్ణగణబద్ధమును, మాశ్రాగణ 

మూలకమువై యున్నది "పక్కురీకుల గణములకు 

చెక్కు విధము ఆయిన కాళము లుండుము మనచేశమున 

వివిధ గేయములకు గల 'కాళములు ఇతరదేళములందు 

శానము ఇతర కేళములచాశీకి మన శాళములు ఆశ్చర్య 

కరములును, ఆధర్భపొయములును అగును (పాచీన 

శాలనుననే మన సంగిశకాశ్రమునందలి అస్టోక్తరో శక 
కాళములు విసుబ్యా ప్తీనొంది, ఇప్పుడు అల్ఞాతచానమున 

నున్నవి ఆట్లయ్యు నివి శ్లీష్టములు, ఆసొధ్యములు, అగా 

వ్యాము లనదగదు (ప్రజ్ఞానంకులగు సంగిత విచ్వాంనులకు 

ఇవి కొట్టిన పిండినలె నుండును 

సంగికమందలి రాగములు, గమళరీతులు మున్నగు 

ఇాటివకి శాళములు ఓక్కరీతిగ నుండక 'బేక శాల సర 

స్థీతుల ననుసరించి మారుచుండుట విదికము (ప్రొచీనము 

లయిన కరకుని నొట్యళా్త్రమునందలి చచ్చక్పుటాదులు 

తరువాళ శార్ణలేవని శాలమున (1810 1947) మార్గ 
శాళములుగ శెన్నీబణెను వీటినీ పాలకుర్మి. సోమళాళుడు 
శుద్ధము లెను శార్థదేవుడు తన సంగీశ రోళ్నాకరమున 

వింళత్యధిళళశ శాక ములిను "పేర్కొనగా పోమవాథు 
డును, తక్కినచారును అగ్జోత్తరళ త కాళ ములనునూత మే 



అష్టోత్తర శశకాళనులు 

శప్పిరి కోహలునీ కాళలకణము, శాళకళౌవిలాసము, 

శాక]పశరంము మున్నగు (గ్రంథములందు 108 కాళ 

ములే లిథింపబజెను కార్షదేవుడు స్వళల్పితము అయిన 

శాళములను కొన్ని చేర్చినట్లు దీనిచే నిటెళము నారదుడు 
106 శాళములనే చెప్పెను 

ఆష్టోర్గరళ క శాళములు |(పౌళీనశాలమునుండియు 

బహువిధ గేయములందు విలసిల్లి నట్లు శార్డరేచాడి సంగీత 

శొత్రుచే.త్తఠ (వ్రజంధముళందలి (ప్రజంధరీతుల ననుసరించి 

కెలియుదుము గీత వబంధములు ఛందన్సు, కాళము, 

వాదము, అయ మున్నగువాటిలో కూడియ.౦డును 

శాళ నులశే ఛాతుమొతువులు (స్వర పాహిళ్యములు) 

వర్ధిల్లును శాళొంగములు కాళమును నీరూపీంచును 

మాతువ్చ మా|శ్రాన్భత మై ఆయా శాళాంగములను 

గుక్తింపతేయజాలును అనుభ వనమున మొతువు ననుసరించి 

శేయము, శ్రివుట,రూపకము, రంప మున్నగుళాళములు 

కలవని ఎంచనగును గీళయు కాళము నఢిస్థించి శాళొ 

న్నర్తములతో "పెరుగుచుండును ఈ విధముగా కలిగినవే 
ఆష్టోత్సర శఠళాళములు, శార్ణదేవుడు |క్రివిధ |ప్రజంధము 

లగు చెప్పి ఆక్టీవిధనూఢలు "చేర్కొనుచు, మక్యశాళము 
ద్వితీయ శాశము, కంశాళ కాళము, [వకిళాళము 

మున్నగు వాటిని వివరించెను (సనంధవిధముల ననున 

రించి శాళనులఅ క పళ్ళేర్చజెను అభినంశ్రయ (వ్రబంధ 

ముఠిందుతురంగలీత, గజిలీఠ, ద్వివద, నంచశా కేళ్యరము 

అనువాటిని, వి ప్రకీర్ణ | పజంధముల ననుసరించి (శ్రీరంగము, 

విజయ, [లిపర, చతుర్ముఖ, నింనాలీల, వాంసలీల, దండ 

కము, ధవళము మున్నగువాటిని చెప్పెను ఈ వేళ్ళ 

తోచే శాళములుకూడ వెలయింవబి డెను 

అష్టోత్తర కత కాళ నులు రళ ప్రాణాక్టుకములు ముఖ్య 

ముగ నివి శాల, మార్గ, శ్రీయా, అంగ, [గహ జారి, 

కశాలయ యతి (శ్రప్తారయుతములు, మార్గళళలు 

(ప్రాచీన చచ్చత్చుటాదుఃందే శలవు శాళ్ణలేవుి శాక 

బేశీయళాళములందు చతుర[శ, |క్రిశ్ర అను కెండు 
కాకులే కలవు శాడ్జజేవు డిట్టు శెన్పెను “చతురశ్ల 

నృళా క్యగ్ర ఇఠి కాళో ద్విధా మక వూర్యము 

దుక లఘు, గురు, వ్లుళాంగముల 'శ్రస్తావముశే అష్టో 

తలో ళతళాళము లేర్చడెను అట్లయ్యు నీ శాకములు 

శ్రమ (ప్రస్తారమున లేవని కెలియగలము కొన్నిట వ్లుఠము 

శేదు ఇట్టివి 67 ఛాళములు గలవు ఒక (దుతము, 

శిండు, బాలుగు, ఆరు దుతములు గలట్టివియు, ఒక్ 

అభువు, ₹ండు, చాలుగు లఘువులు గలట్టివియు శాళ 

ములు గలవు (దుత, లఘువులు మాత్రము గలట్టివి 85 

శాళములు కలవు ఈ సంఖ్య చొప్పునవే ఇప్పటి మన 

నూళాదులున్నవి |ద్రుతములేకయే లఘు, గురు, ఫ్లత 

ములు గలవని 48 శాళములు కలవు మూడు, ఆరు 

ఆతరశాలము లెంచుటకు |దుతవి రామము, అఘు వీరా 

మము అను శాళ అంగములు కూడ చేర్చబడెను 

అందుచే చెక్కు. ఆంగములతో శాళము లెంచనలసి 

యుంలెను అనంతరము “శాళలతణమ్" “కాళ కళా 

విలానమ్” మున్నగు గ్రంథముల శాలములందు ఈళాళ 

ములు కొన్నిటియందు అను[ద్రుతనును శేర్చి చెప్పబడెను 

శాళముంందు అంగముల వేళ్ళు చేర్చి చేర్కొనుటకు 

మారుగ వాటికి అంగనంజ్ఞ లేర్చరచి, వాటినివివరించుట 

(ప్రాచీవళాలమునుండి తెలియుదుము, ఒక అతరళా లము 

గళ అన్ముదుళమునకు లే గుర్తును, ఇళ్లు రండకరముల 

శాలిముగల [దుతమునకు 0 గుర్తును, నాలుగతరములు 

గల అఘువునకు | గుర్తును, ఎనిమిది అతరములుగల 

గురువునకు క గుర్తును పం|డెండతరములుగల చానికి 

కీ గుర్తును చెవ్పబడెను విరామమును ఎంచుటకు అంగ 
సంకు శిఖరముచేర్చి 89 గుర్తులు చెన్పలడెను 

'చేశీయములగు వూర్వవు అష్టోత్తరశత తాళములు 

అంగసంజ్ఞలతో నిట్టున్నవి (1) ఆరికాళము 1 

(9) ద్వితీయకాళము 00! (క) కృకీయశాళము ౦౦రీ 
(4) శకుర్ధ కాళము |10 (6) వంచనము కాళము 00 
(శ) విళ్ళంకలీల కాళము కకక! (7) దర్పణశాళను 
005 (8) సింశాష్మిక్రను తాళము 5551810న (9) రజి 

లీల శాళను 185 (10) సింవలీల కాళము 0001 
(i) కందర్పకాళము 0055 (182) బీరని కమ శాళము 

005 (18) రంగశాళము 00005 (14) (శ్రీరంగ 

శాళము 1158 (1 చచ్చకిశాళము ౦రీంరీంరంఠ 

౦రీంరంఠంర। (16) |ప్రక్యంగ శాళము 55511 
(17) యకిళఘ్న కాళము రి! (18) గజలీల కాకము 
uf (i 8) వాంసలీల తాళము గ్గ (80) నర్ణథిన్న 
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శాళము 0015 (21) (తిన్న తాళము is§ (82) రాజ 

చూడానుణి కాము OOlloois (28) రొంగడ్యోత 

శాళము కకక (21) రంగవదీపిక కాళము 55! 
(25) రాజ ఛాళము 5800511 (28) తిశ్రవర్ల కాళము 

110011(27) మి|వర్ణ కాళము ౦౦౦రంంం౦ఠీం౦౦ర 
s§soosis (28) చతురళవగ్ల తాళము 51003 

(29) సింవావి క్రీడిశ శాళము 'వీరకీక5!5క!కీ (80) జయ 
శాళము [11003 (81) వనమాఠీ శాళము 0000! 

0085 (82) హంసభాద శాళము 6008 (కిక సింహా 
వాద శాళము !$5!$ (84) కుడుక్క ఛాళము 00|| * 

(కిక్) తురంగలీల శాళము రీరీ౦౦ (88) శరళలీం 
శాళము !10000॥ (87) ఎంవాొనందన శాళము 

SSISSOOSSISiSSI (జి అంగి కాళము 155 

(89) రంగాళరణ ఇళము క51క్రీ (40) మళ్య శాళము 
115 (41) కోకిలపియ శాళము 518 (49) విస్సారుళ 

శాళము ॥ (48) రాజ ధర తాళము 1100 
(44) జయమంగళ శాళము || 5 (45) మల్లి ణామోర 

అాళను 10000 (46) విజయనందన కాళము 

1558 (87) క్రీడ శాళము రేర్ (48) జయ్య క్రీ కాళము 
SISIS (49) మకరంద కాళము ooll (60) కి 

శాళము !15!8 (51) ర్రీకి్త శాళము $51 (68) వి 

ఇాళను 1100 (కల) విజయ శాళము ssl (64) విందు 

నూలి శాళము 50005 (55) వమళాళము |రేరీ 
(66) నందనశాళము [005 (51) మంఠిక ఛాళము 
501 (58) డిపళ కాళము 00155 (60) ఉదీత్తణ 

శాళము IS (80) జేంకీ ఆాళము 58 (81) విషము 

శాళము 000ర0006 (1) వళ్ణమంకిక శాళము 
100100 (68) అభివంద కాళము 11005 (64) నందీ 

శాళను. 100188 (66) మల్గకాళము [1106 
(66) వూర్ణకంశాల కాళము 000051 (67) కందుళ 

శాళము |॥118 (6%) వమురశాళము 10011 (88) ఏళ 

శాళము 0 (10) చతుస్తాల ఈాళము 5000 (71) ఖండ 
శంశాళ కాళము 00% WL) డోంబులి శాళము 1 

(78) అకంగ కాళము I$ (74) రాయజింగాళ కోశము 

$1500 (75) నంత జాళము 11855 (18) లఅఘుశేఖర 

అష్టోత్తర కతరాకములు 

శాళము (77) ప్రళపశేఖర తాళము. కీ౦రీ 
(789) రుంపళాఖము రీరీ! (79) గజయింవ తాళము 

5006 (80) చతుర్ముఖ శాళయి కీ (81) మదిన 
శాళము 005 (88) |వతీకుక్ణ ఇాళను 1581 

(88) పాఠ్వకీలోచన శాళము 550300 (84) 68 
శాళము |5 (86) లీలా భాళు 0l$§ (86) కరణ 

యకి శాళము 0000 (87) లలి కాళు 001% 

(88) గారుగి శాళము 0006 (89) శాజనాళ యణ 
శాళము 00155 (90) అమ్మీ కాళము ౦రీ18 
1) అలిళ్మవీయ కాళము ISIS (92) శ్రీగందన 

శాళము 55 (28) అనక శాళము 11551155 

(B4) అనంగ శాళయు ]5ీ!!5 (95) వర్ధన ఇకను 

001§ (96) వట్ కాళము 000000 (7) అంతర 
(డ్రీశ శాళము 005 (98) ఉక్సిన శాళము 158) విలో 
శిత కాళము 500% (100) వర్ణయకి శాళను 1100 
(101) కరణ శాళము క్ (102) న్మ్కంధ కాళము 

$10088 (108) అడ్డ శాళము 01! (104) ౪లధ్వవి 

శాళము | (105) నమకోంశాళ శాళము 551 

(108) వినమ కంకాళ శాళము 155 (10 ఖండ 

కంకాళ కాళము 0055 (108) సీంపా శాళము 

loll! 

శార్ణదేవుడు డేశీయకాళములంరు మరి పండెండు 

స్వళల్పితములనురేర్చి 180 "శాళములను శెప్పెను 

ఈయన చెన్సిన వంన, గజ, సారన, చండ, చంద్రకళ, 

లయ, దంశా, ద్వంద, కువింద, గౌరీ సరన్యకీ ంరా 

భరోణ, భగ్న, రాజమృగాంక, లాజమార్తాండ, నిళ్ళంక 

వాది శాళములను తదితరులు చెప్పలేడు పూర్వో 

కృములయిన కాళము లిట్లు శాలానుసారముగ గొంత 

మార్చుగకు లోనగుచుం లెను నారదుడు “తెలిసిన జనత, 

మళ్ల, కంళాళములు అను శాళములను శాళ్ణదేవుడు 

శెప్పలేరు 

ఇంచుమించు శార్గదేవ్చని శాలమునాటికి పాలకుర్మి. 

సోమనాథుడు (క, ఈ 1100-1206) ఆంగ్రకేళము 
వందు విశ్రుతములని ళాలోలు మిశ్రవర్ష, చతురశనర్హ, 

(ప్రభృతి శాళములు వేరు జీరులు గలట్టి వాటిని భిన్న 
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అష్టోత్తర శకకాళములు 

విధమున చెప్పెను ఈతడు చచ్చత్పుటాదులను [పథము 

నవ్తకములుగ జెబ్బ యిరువది యేడు శుద్ధ శాళములను 

74 బేరీయ శాళములను చీర్కొ చెను ఈతని గ్రువలయ 

(భువ, మళ్య శాళములు వేటి గ్రునళాళాదులకు కార 

ఇముగ గవృట్టును వివిధ కం కాళములు, మళ్యలు చకు 

ర, తశ, మిశ్ర, ఖండవర్ణ శాళములు ఈళడు చా 

నుటకే అఆ శాలమున ఆంధ చేశ మున ఈ శాళములు 

చ్యాా ప్రియం దుండివట్లు తెలియుచున్నది మరియు పోమ 

నాథుడు రూవళళాళమును చెవ్పుటరేతను, 

ఈ రూవకశాళమును వేర్కొవళపోవుటచేరను జాత్త 
రీయ నంగితవిధానమున నీ కాళము శేకుండినట్టు ఎంచ 

నగును ఆంధ్ర[ప్రొంతమునకు శేరుననున్న ఉత్కళ దేశము 

నందు జయడేవుడు రూఫకళాళమును ెలినీ ఆష్టేవదు 

లందు వాడివాడు 

జయదేవుడు ఇరువదినాలుగు అష్టనదులిలోను, యతి 

శాళమును వరకొంకు గేయములందును, వీకశాళమును 

అలింటియందును, జూవకో ఇాళమును విదింటియందున్ను 

అస్టశాళమును, నిప్పారుక కాళనును, జక్కొక్క 

గేయమునందును చేర్చివాడు, ఆష్టశాళమును అడ్డకాళ 

ములుగ వంచ నగును ఈళని విస్సారుకళాకము పది 
మాత్రలు కలరిగన్కు యకికాళము 1100 ఇట్లు 18 
మాత్రలు కలధిగను ఎంశబికును ఇటీవల పంకరాణ 

అనునతడు కొన్ని గేయములందు |న్రకికాళమును చేర్చి 

అష్టవదుళకు వ్యాఖ్యానము రచింశెను (ప్రకిశాళము 

శార్జదేవుడు చ్బెనట్లు 1100 ఇట్టి అంగము౭తో నుంటచే 

నిడి నున అట'శాళమునకు తుల్యమ గుచున్నది (పకి అను 
ఇాళము ఆ శాలమున (ప్రాభాన్యమును వహించినట్లు 

పంళళాణ కెలిదినొడు 

కోవొలుని శాళ లకణము, “శాళ వరము” 

"రాళకకొవిలానము” “శాళడీవికో మున్నగు (గ్రంథము 

అందు శ్లెస్సబడిన నీమకంశాళ, వివషమక౦శాళ, ఖండ 

Vor¥ వరాక్రమ, ఛలమంకిక, సగుణమంకిక, వక్ర 

గరుడ, కుంక, భరోణమంకిళ ఇాళములను ళా 

శెప్పలేదు నీటిని కొన్ని పోమనాథుడు చెప్పెను వక్ర, 
గరుడ, సంక, (వళ్ళతి శాళములు అంత వ్యా వ్లీనొంది 

యుండళేదు 

శాగములవలి శాళము అన్నియు తశాలనుం దయి 

నను వ్యా ప్రియం దున్నట్టు ఎంచలీలులేదు కొన్ని కల్సి 

తములుగనండి విజ్ఞాననంతులగు 'నేర్పరులకుమా[తమే 

నువిదిము లగుచున్నవి అందుశీ అట్టివాటిని అసాధ్య 

ములు/ను, అ వేర్యములుగను చెప్పుటకు వీలులేదు అట్టా 

తృర శతశాళమను లిట్టివే ఇవన్నియును వళాలమందయి 

నమ విశేష చ్యావ్లిగలవానిగ నెంచచేరము కొన్ని 

ఆది, మఠ్య రంప, యతి వక, (ప్రతి నిస్సారుక, రూవ$, 
ఆడ్డాది ఇాళములు బహుళ వ్యా _వ్రీనొందియున్నవి ఇళ్లే 

* అధుని॥ సూళాదు అన్నియు ఐహుళచ్యావ్లీ నొందినవి 

శావు అట [శిపుట మున్నగు శాళములు కెనుగు 

శేయములందు మిక్కలి వాడుకలో నున్నవి వీటిలో 

ఖండ మిక, నంకీర్ణ జాతులతోగలి ఆళనుల [ప్రచా 

ఈము అల్బముగ నున్నది 

é ౪ 1రవ శశాన్దియందు కుంథరాణా అనునతడు 

(| శ 1488 1468) రుంవ, ఆడి, (ప్రకిమళ్య, అడ్డ, 

చతుర్మాశ్రనుళ్య వర్ణయతి, నవమా(త్రమక్య, నిస్నారుళ 

రూపక, (రుతమంకిక, (ప్రేతి, వళ, |కివుట, అను 1! కాళ 

ములను చౌవ్పెను ఆ శాలముచాటి గోపీం|డ్రతివ్పళూపొ 
లుడు రచించిన “తాళదీఎళ” అను |గంథనుందుకూడ ఈ 

విషయము కలదు ఆ శాలమునుండి వేలువడిన గేయ 

చాక్టయ రీతులయందలి యతగానములు, కురనంజులు 

మున్నగుపాటలు ఆరి, అడ్డ తినడ, ఏళ, నుక్య, రూపక, 

రయుంన శాళములలో చెవ్పవిడినట్టు 'కెలియుచున్నది 

శ్రీ 16న శళార్టియందలి కాళ్లపాక వారి గేయము 

లందును రూపక, రుంప, తివడ, వంచఘాత, మక్య, 

ఆట ఏక, చా చేశాళము అమనవి గలవు 17న 

శళాలియందలి స్ముగ్రీనవిజయము మున్నగు యత 

గానములిందు ఆట, వక్క రూవక, రుంవ, ఆది, కినడ 

శాళనులు చెప్పలడినవి కంకంటి పొవరాజుగారి యత 

గానమున |క్రిపుటశాళము ఎక్కువగా 'వాడబడెను 

అద్కి రుం శాళములును కలవు తంజావూరు రఘు 

బాథరాయలు (క్రీ ౪ 1614 1687) అడి ద్వితీయ, 
అయమంగళ, రంగ, (శ్రీరంగ, రతి, వాంసలీల, కంశాళ, 

ఖండ, కుడుక్క, 'జేంకిక, జయనందన, విజయము 

అను శాళములను "వేర్థా నెను ఇట్లు ముఖ్యములగు కొన్ని 



శాళములు బహుళవ్యా వ్లిలోనికి వచ్చుచుండెను. ఆష్టో 

త్తర శతములందలివి కొన్ని ఇప్పటి మననూళాదులందు 
కలవు ఇప్పటి ఆది, మర్య అడ్డ వక రంప, రూపక 

శాళములు [ప్రాచీన తాళముళందు కెలియవచ్చినన్ను 

ఇప్పటి శాళములందలీ అంగములు "వాటియొక్క 

మాక్రాశాలములు వూర్యవు కాళములందుకంగు 

ములుగ నున్నలి ఆదిళాళ మిస్పుడు 100 అంగములకో 

ఎనిమిది అతరములు కలిగియున్నది కావి పూర్వ 

మియ్యడి ఒక్కో లఘువృనునూ(త్రము కలిగియుండెను 

ఇన్చటి అట 1100 ఆంగములతోనుండగా పూర్వమియ్యకి 

[0 మ్యాశ్రలుగల 011 అంగములు గలదై యుండెను 

ఇప్పట ఏక కాళము ఒక్క లఘువుతోనుండగో పూర్వము 

అది ఒక్క [దుకముశే కలిగియుంచేను ఇప్పుడు మర్య 

శాళము 10! అంగములతో నుండగా పూర్వను ఇది 

803 ఇట్లు అంగములు కలిగియుంచిను మన రుం 

శాళము 1౮0 ఆను ఆంగయిలతోనుండగా పూర్వ 

మున నిడి 10 న్యూతలుగల 50! అను అంగములతో 

నుండెను 

మరియు నివ్పటి కొన్ని నూళాడులకును పూర్వపు 

శాళములకును కొన్నిపోలికలు కలవు కొన్ని అంతర్భూత 

ములుగ నుండునట్లు ఎంచనగును ౪ 'చేవుడు జెలిసిన 

యకిళఘ్సు ఇప్పటి రూనళనుకు తుల్యముగ నున్నది 

(వీశిఆనుకాళము ఇప్పటి అటశాళమునకును యంన 

శాళను ఇప్పటి మి రముంపళాళమునకును, తురంగ 

లీల కాళను ఇన్నటి ఆడిశాళమునకును, నమచాపు 

ఇాళమునకును తుల్యముగ నున్నవి తక్కిన శాళము 

అను గూడ ఇన్లే పోల్చి ఎంచనగును 

(ధువళాళము గక ప్రజంధమునందలి (శ్రువఖండను 

ననుసరించి (గహింపబడియుండును పోనునాథుడు [ధ్రువ 

లయ, [భువమక్యలు అనువాటిని తెలిపెను అధునిక 

శాళములందు ఇవి రెస్సజడినను గీశములందు మాత్రమే 

వీటిని మనవారు చేర్చిరి 

శివట లేళ కివడ (శేవడ) అన్నమాచార్యులి కర్తన 

లందు (వవ్రళమముగ శిపవ్పఐడేను వద్మప్రజింధ మున ళను 

గుడాముగ నీళాళము ఛెప్పబడియుండును ఇది 

తృతీయలేక తురంగలీల ఇాళమునకు తుఖ్యనుగును 

అష్టోత్తర శతఅశములు 

శాళ్ళపాకవారు చెప్పిన రౌ ళాళము, కౌత్తరీయ 

శాళములందు కలదు కయ్యది 100 అను అంగముఖళో 

నుండుటచే డీనివి నున ఆటళాళమునకు తుల్యముగ 

'శెంచనగును 

వేడు నూళాది నప్పళాళములు వాడుకలో నున్నవి 

వూర్యపు అష్టోత్తరళళళాళములు మరుగుపడినను 

అయ్యని ఆంతరించినట్టు ఎంచుటకు వీలులేదని ₹0విఠిమి 

శతవర్షములకు ముందుండిన రామస్వామి. కీ&ీరులు 

స్తశాళములళతో మరి యీబదిశాల్లు శాళములను 

అష్టోత్సరళత 'శాళములనుండి "జేర్చి అరునదొక్క. తాళ 

ములతో రాగమాలికను పొడి వికుతుడయ్యెను పూర్వపు 

శాళములు అసాధ్యము అమవారి కయ్యవి సుసాధ్యము 

అని ఇకశు (ప్రకటించుచు, వాటితో రాగనూలికను 

చేర్పులతో శెప్పగలుగుట ఇకని వై.కిష్ట్య మిన డెల్లును 

ఈరాగమాలికయందలి శాళములు (1) (భువ (8) ముళ్య 

(8) రూవకో (4) యుంప ) శ్రిపట (0) అట 

(7) (6) లలిత, (9) రతణ (10) రశిలీల (11) జయ, 
(18) దర్పణ (18) భాజచూడామణి (14) మదన 
(16) 68 (18) రాజ (17) 19 (18) పందర 
(కందుక్) (19) మదన (80) [క్రీడ (81) విజయనందన 
(22) రంగ (88) ఆనంగ (24) వీఠని(్రమ (85) సించా 

లీల (86) వర్మను (27) నంవర్వేస్ట (88) నను 
(29) నీంవా లికను (80) చతుర్ముఖ (81) వందన 

(88) విషమ (88) అఘు"ేఖర (84) వసంత (8క) వన 

మాలి (06) (శ్రీ కీర్తి (87) తృతీయ (886) అంతర 
శ్రీత (88) అభంగ (40) పార్వతీ (లోచన) (41) కోకిల 
ప్రియ (48) పొంసవాద (48) కందర్భ (క ఓ) శ్రీరంగ 

(45) వ్రళావశేఖర (16) రాగవర్ధన (41, అలిక 
(48) [కీర్తి (49) విలోశత (60) ముకుంద (51) రాజ 
విద్య (58) చతుర్థ (కల) కుడుక్కు (కుటుంబ) 

(54) విజయ (55) కురంగలిల (66) మకరంద 

(87) నందన (58) శాజబంగాళ (క్?) నండి (నది) 
(80) ౯౪ (61) (శ్రీ) అనువేళ్ళతో నున్నని ఇందు 

అకగా శ్రీ కళ అను శాళములు అష్టోత్తర శతళాళతు 

ఆండు లేవు ఈ కాళములందలి అంగములకు వట్ట 
నిళ్ళజ్ణ (క్రియలను పాటించుచు గానము చేయుట విళ్వాం 



మలశే సాధ్యపడగలదు ఆ విధముగా గానము జేయ 

బడీనవుడే వాటిక (ప్రయోజనము కలదు 

విపన 

అస్సామీభాషా సొహిత్యనులు = అ స్నా ము 
నందు అవేక అనాగరకజాతులకు చెందిన భాషలు వ్యన 

వోరమున గలవు ఈ ముఖ్య శారణమునుబిట్టి రానికి 

“కాపా శాశ్రుజ్ణలి స్వర్గము! అను పేరు వచ్చెను 'ఆపా 

మియా? (అస్సామీభాష) అనున ది ఆస్సామునందలి 
ముఖ్యభాన చేశమునందలి ఈభాగమునకుగల 'ఆస్సాము' 

అను (పొచీన చానుమునుఎట్టి అభావ |పేరు కలిగినది 

అస్సామునకు, శామరూవము (ప్రాగ్ట్యోకినము అనునవి 

(ప్రాశీవరరము లయిన శేళ్ళు అన్సామియో. అనునది 

పంపూర్ణవిశానము నొందిన అశ్వాలీనమైన ? ఇండో _ 

ఆర్యనుభావ అడి మొగధి ఆను అప భంము (శాషా 

విశేషము) ముండి పుట్టియండవచ్చును అందలి వ్యాకర 

ణమునందును, పద ముఠిందును టిఇెట్టుభావ యొక్కయు 

ఆర్మాభాన యొక్కయు (వ్రభావము విశేవముగా గోచో 

డించును. ఆంధలి నరజాలమున న్వల్బముగా ఆప్ట )కు 

భాషానంలంధముకూడ కలదు b¥7వ శళాల్ణి 

యొక్క ఫూర్వార్థమునాటికే శానరూప రాజగు 

భాన్మరవర్శ యొక్క ముఖ్యవస్టంమును యువాన్ 
ఛాంగు దర్శించెను అక్కాలమున అచ్చటి భాను మధ్య 

శారతమునందలి భానకంశు కొంచెము లిన్నముగా, 

అవగా అల్చటి ఆర్య ట్టు బర్మాభాసల యొక్క 

మిశ్రముగా జతనికీ గోచరించెను 

థీ శరి[10 శళాబ్ధలిలో ఇరువది ముగ్గురు పీద్ధవురు 

షులు చర్యా శే! 'శర్యానదములు' అను గూఢత ర్య 

బోధళము అయిన 'గేయములను వ్రాసిరి ఆ గేయము 

లందు సవాజయానమునకు వంజంధించిన గూఢత క్వ 

ములును, శృంగార వంప్రదాయములును ముఖ్యవిషయ 
ముగా [ప్రతిపాదింపలడినవి ఆవి మొ _త్తముమీద ప్రాగ్ళా 

రతమువకు చెందినవై యున్నవి ఈ చళ్యావదము 

లకు గాన్సి శర్యావధములను (్రాసిన శవులకుగాని 

శౌద్ధమళముయొక్క గూడ్డత క్త్యమునకు శేందమై 
వ ర్తి ల్లిన శానురూనముశో సంబంధము ఊహింవలడు 

చున్నది 

అస్సామీభాషా సాహిత్యములు 

అస్పామీ పాహిత్యయుగము (పళ న్త మైన వద్యవాబ్బు 

యాళ్ళ క్తితో వ్రన్ఫుటముగా ఐయలువెడలేను దాని 

శాభారములు ఛారతీయములై నుువనిద్ధములైన రెండు 

వీరశావ్యములును, వురాణములువై యున్నవి 'మాధన 

శందళొ (క్రీ ₹ 1400) అను వాతడు ఆయుగమునందలి 

కవులలో మిక్కిలి యెన్నదగినవాడు అతడు శ్రీమధ్రా 

మాయణాంతగ్గతము అయిన మధ్య కాండము లై దింటిని 

వజీనయిను, నహజమువై న అస్సామీ భామలో పద్యరూవ _ 

ముగా అనువరించెను వొగినరవివుడు, పామసరస్వతి 

అను నిరువురు క్రవులును రాజగు దుర్గ్లభనాశాయణుని 

(8 ౪ 1800)8 సచుశాలికులు రుర్లళనారాయణుని కొడు 

కగు ఇందశారాయణుడు పరిపాలించు కాలమున "కవి 

రత్న ఎరన్వతి" శాన్యరచన యొనళ్ళెను “రుద్రళందళి 

అమ నరియొళళని ఈ యుగమునకులెందిన 'శా[మధ్యజు 

డను నింకొకరాజును "పేర్కొవెను 'వారినరుడు' ఈ 

యుగమునందలి క శ్రమకవులలో రెండవస్థానము నా|క్ర 

మించినవాడు కై మినీయ ఆశ్వ మేధనర్యమున వర్ణించ 
బడిన శ్రీరామునకు పళలవులతోను, అర్ధునునకు తన 

కుమారుడయిన ఖభ్రునావానునితోను, వవ ర్రిల్లిన యుద్ధ 

ముల వృత్తాంతమును అతడు వునఃకథన 'మొనళ్చిను 

"హేమసరవ్వశి' గామనపురాణమునందలి గ్రన్లోద హిరో 

ణ్యకశివుల కథను నూరు వద్యములుగా అనువదించెను 

అనేక పురాణములు ఆధారముగా రచిత మైన “పార 

గారీ సంవాదము" ఆను “రెండవ (గ్రంథముకూడ ఆతని 

రచనగానే ఊహింపబడు చున్నది కవిరత్న సరన్వనీ 

ర్వుద్రకందళులు నువోభ్లారోత = (దోణపర్వమునగల జయ 

(ద్రభనధ అనెడి సర్వమునకు సంబంధించిన స్వల్బ భాగము 

అను అస్సామీ వధ్య శాన్యముగా కూర్చిరి 

శీ € పదుచేనవ శ కాల్టీ యొక్క అంతమందు శంకర 

శేవుని అభినవ వై స్తవోర్యమ (1449 1568) రూప 
మున దేశమున నొక మవాళ క్షి తోగూడిన (నుక) వునరు 
శ్థరణము రంభను య్యెను Cy య్యుద్యనును శో నంటం 

భము లేనీ మంళరుడు, దుళ్గానరశాయస్థుడు, పీళాం 

కరుడు అను ముగ్గరు కవులు నడునారన శళాన్లి ప్రథమ 

భాగమున శమ రచనలు శావించిరి వారిలో నుంకరథవి 

డుర్గావరళని ఇరువుగును మనసా" అను "పేరుగల వర్చ 



+ దేవత యొక్క ఆళాధనమువకు సంఅంధించిన యొక 

నూతన _మళసిద్ధాంతమును ప్రతిపాదించు నిమిత్తమై 

అస్నాలీ ఖావలో నొ గేయశాన్య సరింవరను (వాం 

తన్మూలమున నొక నూతన వురాణమును నృజియింప 

యత్నిం విరి దున్గావరకవి రామాయణమునందలి కరుణ 

రిసొత్మక ములయిన ఘట్టములను ఎడనెడ సాధారణ 

పద్యములతో సేళవించుచు, నొక చిన్న కీ ర్హవావళిగా 

రరీంచిను పీశాంబరకవియు ఈ రచనా విధానము 

ననుసరించి ఉషా పరిణయము భాగవత దళతున్కంధము 

చండీ.ఆభ్యాన మ ఆను గ్రంథములను (వ్రాసెను ఈ 

ముగ్గుకు కవుల (గంథములకును బారి నమళాలికులగు 

ఇశరో వ్రైస్ణవకవుల |గ్రంథములకును రూవమునందున్ను 

వివయమునందుమ ఖేదముకలదు పొదాలి లేళ పాంచాలి 

అనబరెడి ఈ (రచనా) బావము ఆనాడు వనంగదేశము 

నందు నర్వసాధారణమయిన రీతియె యుండెను ఆవాటి 

(కావ్య) వినయము బు రి కికంణు ఇండ్రియముల'ే 

ఎక్కుడు [పీకికరమయిన డ్రై ఉండెను 

శంకర దేనకవి (ప్రతిపాదించిన నూతన వై స్లవ సంప్ర 

చాయమునందళి ముఖ్యసీచ్భాంకము అదై పకల క్త ము 

ఈ నంవ్రరాయమునకు చెందిన భక్తులు విష్ణు కృష్ణుని 

నామమును లో వాళ్ళ త్తిేయుట (జపించుట), ఆతని 

నానుములను ఉచ్చరించుట, లేళ ఆతని దివ్యలీలలను గాన 

మొనర్చుట ఆ భగవంతుని చేరుటకు ముఖ్యమార్గములని 

విళ్వసించిరి దీనికి 'వళళరణ చామధర్శము' అని"వేరు 

ఈ మఠము ఏశేళ్ళరోపాసనమునే విధించి, శదనుయా 

యులు ఇతర దేనకారాధనమును చేయగూడడని నిే 

ధిచును ఈ వైష్ణవ సం వచాయము కరాధాళ్ళష్ణమక 

సంప్రడాయముతో చేకీళవింనదు ఈ యుద్యమను 

చానితోనా టెక పోరన్వత విన్లవమునుగూడ కల్లించెను 

శంకరబేవన కవియ్యు ఆతని (వియశిష్యుడును, మాధవ 

జేన కలియు అవేళకములయిన కీ ర్హనములను, రూనకళము 

అను, పద్యళథలను తదితర సారన్వతి (ప్రక్రియలను రచిం 

చికి ఈ సాహిత్యయుగము వకమళ[గంథ యుగము 

అనగా ఛభాగవతయుగను, వళబేవయుగము అనగా విష్ణు 

కృష్ణ యుగము అలి'వేర్లు ₹ంకరదేనకవి భాగవత పురా 

ణము నందలి వం డైండుస్కంధ ములలో ఎనిమిది స్కంధ 
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ఆప్పొమీభాషా సాపాకృములు 

యులను ఆనునదించినట్లు తెలియ చున్నకి ఆ వుళొణము 

నందలి శేషించిన న్కంధములకు అకుషదించుటకోయి ఇర 

నిచే విర] విద్వాంసులు (ప్రోత్స ౯ ంవీగిడిరి శంకరదేవ 

కవి కృతులలో అత్యుత్తమ రచనయైన కీర్తనఘు న 

అను గ్రంథము కాగవతసొరరూవ మనవచ్చును 06 

'చేవకవి భో చాఅవరకు సరళమైనడి అందలి స్వర 

మాధురిలో సౌంచర్య గొంభీర్య ములు శెండును వన్య 

కము రిగు చుండును 

వరగీతములు (087818) అను అవేక కిరినములను, 

పత్నీప్రపాదము కాళీదమునము, శేశీగోపాలము, రుక్టిణీ 

హరణము, పొరిజాతవారణము, ళామవిజయము అను 

చాటకముంను రచించువట్ల ఇతడు సృజనాత్మక (ప్రతిభ 

తోను, చై ర్యముతోను భామయొక్క పరిధికి విసృత 

మొనర్చి (వజకులి' భావయందు కూళనమైక జాతీయ 

(డం) |వయాగనం[ప్రచాయమును కల్పిం చెను 

మౌధవదేవకవి వరగీతములను 'రోరధరా! *ఎంన 

శాగుళువా ముక్నగు వాటకములను (వానెను వాటి 
యందు ఆతవి గురవు యొక్క కృతుఠందుకం'కు ఎక్కుడు 

కోమలమైన శిల్చి కౌళలము కనిపించును శంకరకేనకోవి 

కృతులందు చాస్య భావనను (వ్రవ్య _క్షమగుచుండ, మాధవ 

'చేవళవి రచనళందు వాతృల్యము అవిళయించును, 

మాధవదేవకవి శ్రీగృత్తుని బాల్య క్రీడలను అమితో 

ఇఇాహాముతో వర్షించెను కాలకృష్ణచేవుడు తన శల్లియగు 

యళోదపును, బృంచావనమునందలి గోపిళలకును (వన 

రృిండిన లీలలును ఆతడు వారి ఆజ్ఞకు బద్ధుడగుటయు 

ఆ కవికీ అని ర్యాచ్య మైన ఆళ్ళర్యమును కలిగించెను 

"ామఘోషా' అనునది ఆతడు రచించిన మహోోక్మృష్ట 

మైన ఇవ్యమ. ఆందాకని ఉత్తమ భ్రకియు శక్వక్ఞ 

శయు 'కేటవడుచున్నవి 

శంకరచేన కనిక సమశాలికులయిన మరి యిరువురు 

ద్రముఖ కవులు కలరు చారు అనంత కందోర్, రారు 

నరన్వతి అనువారలు వారిలో మొదటికని వైష్ణవ 

గుళ్వాదేళమును వుళన్కరించుకొని భాగవతము యొక్క 
ఉ త్త రార్థమునందలి దశళమన్కంధమును అనువగించెను 

శెండవకని విన్మవ్రతతో అపాధువువకు అనుయాయియె 

ఆతని నుషాసింశెను కందశికవి రచించిన "నూర 
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అస్పామీభాషా సాహిత్యమలు 

వొరణము' లోక ప్రసిద్ధ మైనడి ఆందు ఉ 

(గ్రణయకథ వర్గిశమైనది అతడు కాగవతమునందలి అ వేళ 

స్కంధము లను అనువడించెను శామాయణమును 

న్యతం[క శాన్యముగా రచించెను నూధవ కందళి కలి 

యొక్క శావారి శౌర్య మీళని కృతులండు కొంతనరకు 

శనువించును శామనరస్వకి కవి [వచురముగా నువ 

భారత విషయములను శేవట్టి (్రానెను వాటిలో 

వరడు ముఖ్యముగా వనసర్వమును విపులముగా 

ఇంచుచు కొన్ని విషాదాంత కాన్యములుగా రచించెను 

(ఇట్టి రచగయందు అశని! “సాగర్ ఖరి వంటి అను 

యాయులు అనేకులు కలరు సాగర్ఖరి కలి 'ఖటాసుర 

వధిమ |శ్రాశెను) సరన్యరీకోవి శీను చరితము, అను 

మృదువోనస్య థరిళమైన శాన్యమును రచించెను, శ్రీధర 

కందోళికవి రచించిన 'శాక్భఖోోచా' (కర్లకతకుడు) అను 

రళవ మరియొక రమ్యమె లోన్యరన విశష్టమైన 

శావ్యము ఇక్కలి ఘును (గుండి భా యాశ్రా అను 

శావ్యమును కూడ విర్మించెను 

గోపీనాథ పాఠళళవి (కీ ₹ 17 వ కళాద్టి (ప్రారం 
కము), చామోదర దాసళవి, అడ్మీవాళ ద్విజకవి, పృథు 
శాను గ్విజకవి నున్నగు నికర రచయితలు మవోఖారత 

భాగములను వద్యరూవమున అస్సామీ ఛానలోనికి అనువ 

దింప గడగిరి వాడయానంద శాయస్థ కళవియు తదికరు 

లయిన అ వధానళవులును రామాయణ భాగములను 

ఇామోంతరీశరించికి 19 క శశాక్టియొగ్క. ఆదియందు 

ర్రీకంశ మార్య మివ్రళవి, హిండిభానలోని తులనీచాను 

యొక్క 'ళామచలిత నూనని నును (గ్రంథమును 

శావ్యముగా అప్పామీ కాహలో బ్రాసేను గోవింద 

మిశ్రుడు, రశ్నాకర మిశ్రుడు, భగవగ్గీతను అత్యంత 

పొనుర్థ్యముతో వడ్యరూవమున రచించిరి గోపాలచరణ 

ద్విజుడు (8 ళ 18 వ కళాళ్లి, భచానంద మి[ుడు 

(క ౪ 16వ శళాట్టి, విచ్యాచంద్ర భట్టాచార్యుడు 

(16 వ శాలి) అను కవులు హారివంళమును చక్కగా 

అనుసరించి [వ్రాసిరి పిదన వుళాణములు అనేక వద్య 

రచయిళల దృష్టీ చాకర్షింటెను కాని అక్యు త్తమకవలు 

ళను రృష్టిని భాగవళపుళాణనువై (ప్రనరించజేనీ రని 
ఇెక్చవచ్చును కంళరలేవకవి, అనంతకంరళికవి, అనిడుద్ధ 

శాయ్యళవిి శేీశవచాన శాయస్థకలి, నిళ్యానందశాయన్థ 

శని (క్రీ ౪ 17వ ళళాల్టి, తదితరులును కొగవత 

పురాణ రచనా నిమగ్నుకైరి ఇతర పుళాణములను 

అనువదించినవాదమ, అనునరించి (వానీన వారును ఈ 

(్రీంద చీరొనబడుచున్నారు విష్ణుపురాణముకు భాగ 

వళ మికుడును (క శ 17న శాలి), కృహాన్నార 

దీయ వురాణమును భువచేశ్వర వాచస్పతి మీకుడును 

(é శ 18 వ శారి ఆరియందు), ధర్మపుళాణమును 

శవీచం(దర్విజడును (| ళ 18 వ ళశాల్టి) (ిన్శా 

వ్రైవ ర్తవుళాజమును బలళామద్విజ దునేళద్విజాలును 

(శ్రీశ 18వ శాలి, మార్కండేయ పురాణమును 

రుచినాథ క్రందళియు (8 శ 18న శశాల్లి), రంగనాథ 

చకవ్తియు (క్రీ క 17 వ ళళార్టి) వానిరి 

(ప్రాచీనమైన అస్పామీ సాహిత్యమునందు 'ఫెక్కు వద్య 

శళా శాన్యములు (1/00 Romances) ను కలవు 

కలాపచంద కృత మైన "రాధా చరితము,” గానుడ్విజ 

కవి రచితమైన మృగానతీ చరితము, ద్విజవర్మపణీత 

మైన మాధవకులోచనోపాఖ్యానము, (ప్రకృశమునకు 

ఉచాహరణనులు సంచారక వియగు రాజనూర్య విప్ర 

కృత మైన 90యాల్ గోసాయీ (220 [0552121 C 1616) 
అనువది ఒక అద్వితీయమైన వద్యళఖా కావ్యము రామా 

నందద్విజళవి (నానిన నవీమోసొళావ్యము కృష్ణ 

మిని |పసిద్ధ మైన (బీబోధచం[ద్రోదరయము చాఛార 

ముగా చేసికొని (వాయలడినడి హిశోపజేళమును 

“చ్యాకింళత్పు క్తశీక'ను రానుమి కలి అనునదించెను 

(1654.68) 

శంళరచేవుడును, మోఢవచేవుడును రచించిన నర 

గీతములను ఆస్ఫామునగలి వై క్లవ మనాంతులు అనేకులు 

అనుకరించిరి ఇట్టి అనుకరణమునందు గోపొలగేవుడు, 

అనిరుద్ధుడు, (శ్రీరాముడు, యదునుణి శామానందుడు 
అను కవులు కొంత విశిష్టతను గాంచిరి ఈ కృష్ణగీతము 

అకు 18 న శళాన్లీ ఆరంథమున రచిశములైన శాక్త 

గేయములును, భాధాళృ్ళష్ణగ్గేయములును చేరినవి ఈ 

గేయములను రుర్రసింవుడు (8 ₹ 1898 171: 

శివసించడు (క్రీ శ్ర 171444) అను శాజులును, వారి 

శాజ్యకాలములందున్న కవులును (వానీరి అట్టి కవులలో 

లొ 



_ ఎకొర్టమడు ౪ మనాళాయణక విళాజ చక్రవర్తి ఆతడు 

గీతగోవిందమును  (వ్రిహ్మవైవర్త అరాణమునందలి 

శృష్ణ్రజను ఖండమును, ఆ పుఠాణాంతర్గరమేయైన 

(ద్రకృితిఖండమునందలి రులపీ శంఖచూడ ఉపాభ్యాన 

యును అనునదించెను ఆతడు ఇాకుంతల శావ్యమును 

కూడ (వ్రాసెను ళామచం(ద్రవరపాక్రుడు అను రాజ 

కీయాక్యోగి యోగినీ తంత్రమును కొంతవరకు అనువ 

దించెను. ఆనందలప రిని అనంళాచార్యుడు అస్సామీ 

“పద్య ళావ్యముగా (వ్రాసెను. “మనసా అను నర్చదేనర 

యొక్క పూజావిధానము బాశాయణదేవుడు రచించిన 

వద్యవురాణమునందు (పళంనింసజిడినది భంకరచేవ 

కవియుక్క శైలిని మపోదేనళవియొక్క, లిన, 

పురస్కరించుకొని వైన్లవ సంస్థలకు చెందిన "వెక్కురు 

ఉత్తను వురోబాకులు రూవకములిను రచించిరి 

డై శ్యారీటావషయుడు, వైకుంరుడు అను కవులు 

జీవి చరిత రచనకు ఆరంభకులు వారందరును శంకర 

కేవళవియొక్క జీవిత చర్మితలు రచించిరి పిన్ముట 
వచ్చిన కవులు ఆ యౌచారమును పొలించిరి సూర్యఖరి 

'ద్రైవజ్ఞైడును (క్రీ ౪ 1708), రతీళాంకుడును (క్రీ ళ 
16 వ ళళాల్ట్రీ తదికరులును ఆస్సామీయులియిన కోచి 

రాజుల వృశ్తాంఠములను వద్యకావ్యములుగా (శ్రా, 

19 వ శశాక్టయందుఖాడ విశ్వేశ్వరుడు దుతిళాముడు 

అను నీరువురు కవులు పద్యరూపమున 'అవోమురాజ్య 

నతన చరితను రచించిరి వ్యావవోరిక (౮6001) కళ 

లను గూర్చి వాయుటకహాడ పద్యమే ఉవయోగింవ 

బడెను వకుళ కాయస్థళవి (వాసన కికాబక్ నుంజరి 

(é ¥ 1484 సం) ఇందుల కుదాహారణము అందు 

గణితము, ఆయవ్యయ లేఖనము (800% keeping), మేక 

వరిమాననము (14216 న్కూన్వి”) వివరించ బడినవి 

అస్సామీ వచనశాన్యము (వబలమైన నంప్రడాయము 

కలది ఆ నచనమునకు ళంకర దేవుడు నూధవచేవుడు 

రచించిన రూవకములు ముఖ్యోచావారణనులు అవి 

(వ్రజబలి భాషాసం ప్రజాయానుసారముగా (శ్రాయ 

బడినవి బై కుంళవాథకవీ (క శ 1508 1688) 

భాగ్గవశమును భగవద్గీశను (పొఢనుయిన వచనములో 

అనునదించెను చొటిలో నతడు (ప్రొచీనళవుల శృతకనైలిని 

అస్సామీాషి సాహిళ్ళములు 

'వాజ్యప్ర క్రియలను అనుంరింగెను ఆ శాలముకంచే 

గోపాలతందు డను కవివర్యుడు ₹0ళరజేవకలి రోచిం 

చిన క క్రీ రత్నాకరము ఆను సంస్కృత (గంథయుకు అతి 

రమ్యమయిన నచన శైలిలో అనువాద మొకశ్చేను 

రి నాథమవీంతక్ళత మయిన (8 ళ్ 1658) కథా 

శ మాయణము, పద్మపుళాణము శ్రీయాయోగసారము 

(కవిపేడు తెలియదు) కృష్ణానందుని సాత్వతతం[ర్రము 

కళా మోము ఇవి అనంతర కశాబ్ధులటో బుట్టి మత 

విషయ[ము అయిన (ప్రాచీ వచన కావ్యములు 

వ్రైస్టవ గురు చరితములయం దును బరంజీ (Buranyt) 

అను పేరుగల ఆనోమొజ్య ఛరితముళయందును నిళ్య 

వ్యవవోరమునగలి వచనము ఉన యోగింవబడినది 17 వ 

శళాబ్టియొక్క అంత్యభాగమునుండి ఈ రెండురకముల 

వచన వాబయములు ఎడశెగకుండ 'వెంపొందినట్ట కని 

పించును పురణీ, అనమ, బురంజీ అన్ముగంథములకు 

సంపాదకుడు గోప్వామి (కీ ౪ 1924) అసమ ఖరంజీ 

అనుక్ళశికి సంపాదకుడు డాక్టరు భాయాన్ (కీ ఈ 

194 అనునాతడు క ాగురుచరిత మునకు (ప్రకాశకుడు 

లేఖరు (క్రీ ్ళ 19682) అనునాతడు ఈ కృతులురచవా 

సౌందర్యమును ఇట్టియు, విషయ (ప్రతిపాదనమును 

బట్టేయు తొలుడొ ల్ల రచింపబడిన చరిశ్ర బురంజీ నతన 

శావ్యములకు ఉత్తను నిరర్శవములు ఈ రితిగల చరిత్ర 

రచనము 19 చ శాలి జరంశళమువేరకును కొన 

పొగు చుండెను ఈ కాలమున కాశీనాక వుళన్కరియు, 

మణిశాను, దివాన్ వారునా వారశాంతచారునా 

అనువారు అస్సామీ చరిత్ర [గ్రంథములను సంకలన 

మొనర్చిరి 
శ్యావవోరిక కళలనుగూర్చిన (గ్రంథములందుకూడ 

ఈ నూత్న వచనరీకి ఉపయోగింపజణెను నుకుమార 

బరళాథు అను కవీ (వ్రానీక వా స్తివిధ్యార్లనము (|కీ ౪ 

1784 ఇది వనుగులనుగూళ్ని 'కెలుపు గ్రంథము దీనిక 
మూలమొక నంస్మృత కృతి), అశ్వరికిత్సను బోధించు 

ఘోరా వీడానము (ఘోటక నిచానము) అను (గ్రంథము, 

గణితమును [వలిపొదించునట్టి శాశీభాళక వీరచిక మైన 

అంకర్ ఆర్యా కను(గ్రంథము = ఇని ఈ జాతి! చెందిన 

వచన శాన్యములు ఈ శాలమునకు భెందిన నురియొక 



ఆస్సామీధాషో సాహిశ్యములు 

(ప్రసిద్ధమైన |గ్రంథ్రముకూడ కలము. ఆడి శుభంకరకని 

డ్రానీన 'హస్తముళ్తావళి కి అనువాదదూవమునను, 

వ్యాఖ్యాన రూపమునను ఉన్నది 

అధవీక యేగము [౪ 1026 న సంవత్సరము 

నందు జరిగిన యాండాబు (8902003) సంధి ననుసరించి 

అస్ఫాము లిటిషు శాజ్యములో క్రలుపుకొనబడెను పిదప 

పాలిక సనంవల్సరములవరకు అస్సాము "పెక్కు అపత్తు 

రికు గు[ియయ్యెను (క్రీ ? 1886 వ సంవత్సరమున 

విడ్యాలయములళోనుు వ్యాయస్థానములందును వంగ 

భాష అస్బామీళ్లాస యొక్క స్థానము వాక్రమించెను 

శాని ఆ ళళాబ్టీ మధ్యఖాగములో ఇతీయశాథిమానము 

నిద్రనుండి మేళొవి గర్జింవదొడగెను అమెరికను వాస్ట్రర్టు 

మివనరీలు ఆప్పామీభఖావయండును, అస్స్పామీభాన 

వైనను గ్రంథములను (ప్రచురించి, కాకీయ చైతన్యము 

నకు నూఠన (ప్రాలిల్యము శేటూర్ళికి శాశీనాథవుకన్ 

రచించిన చర్మిత (క ౪ 1644) యు, రెవరెండువాథను 

(టౌను (వ్రాసిన అస్సామీ ఛాపావ్యాకరం 'వ్యానములును 

(శ ౪ 184, డాక్టరు మైల్బు (శ్రావృనుయొక్క 

అస్ఫామీవిఘంటువును (18681), అనాటి మిషనరీ వచు 

రణములకు ఉదడావారణములు శీ శ 1018 వసంన 

శృరము వాటికే వంగచేళమునందలి | క్రీకామవురమున 
నున్న మిననరీలు అస్సామీభానలో జైలీలును (ప్రక 

టించిరి é శ 16416 న వత్సరమునందు శాషక్టులు 

'ఆరుణోదయ' అను మాసిశన్మత్రీకను వెలువరించి 

అప్పామీ థానలోని! ఆధునిక శైలి (ప్రవేశించుట వలి 

భయే ముఖ్యకారణ మయ్యెను అనందరాను వుకను 

అనునాశని యొక్కయు, ఈ మిషనరీల యొక్కయు 

('పయళ్నములే ముఖ్యముగా క్రీ శ 1678 వ నంవక్సర 

ముగ అస్సామీళాపకు రాజకీయ గోరవము తిరిగి 

లిఖించుటకు శారణములయ్యెను అందుకే ఈ కాలమున 

వొక సారథ్వతోక్టీవనము మొదలయ్యెను 
'హీసచఛంద్రకాదనా అనునతడు అళ్యాచీవమయిన 

అస్సామీసారన్వశమునకు అద్యుడగు కవివర్యుడు 

ఈతడు వ్యాకరణములను, నిఘంటువులను రచించి త 

అమున అప్ఫామీశానకు [పొమాణీకత్వమును స్థీరవర 

శెను అశడు అవహేళనాళ్ళుకమయిన (0౫) శాహి 

Q 

రంగ్చంగ్ ఖీతరి కొవా భాతురీ అను వ్యాసమును 

(1881), శాతీయా కీర్తన అను వాటికను రచించి 

వంఘమునందుగల దుళాచారములను రూపుగూపుటకు 

(ప్రయత్నించెను ఆధునిక సాహిత్యమున మొట్ట వెఎదటగా 

చరిత్రను, జీవిత చరితము (వ్రాపీనకోవి గుణాఖిరాను 

జారువా అనువాతడు రమాశాంత శౌథురీ తన అలి 

మన్యువధ (| శ 1875) అను శావ్యమునను ఖోలా 

వాథచాను అను కవీ తన సీశానొరణ ఇాన్యమునందును 

(శ్రీ ₹ 1888) మొదటిసారిగా (ప్రానరహిశమయిన 

వద్యరచన (Blank verse) ననలంబించిరి 

లజ్మీనాథబారుతా అను కవి ఆధునికమైన అస్సామీ 

ఇాక్టయమునందు మిక్కిలి గొన వ్యక్తి ఆతడు క శ 

1869 న నంవత్సరమున తన మి[కులయిన చోంగ్రకునూర 

ఆగర్ వాలా, హౌ పచంద్ర గోస్వామి అనుశారి సవాకా 

రముతో 'కోనాకీ అను నొక సంచికను ఆరంభించెమి 

ఆతడు హేముచం[ద్రవారుచా యొక్క శైలికి సంపూ 

గను గూర్చి అగ్జానిని వివిధములును, ఆధునికములు 

ఆయిన _అప్పామీపొహొత్యవ్రక్రీయలను రచించుటస 

ముఖ్యసాధనముగా నొనశ్చెను ఆతడు రచించిన సొంఘి 

శములున్ను శాజకీయములును, సారస్వత విషయక 

ములును అయిన అవ హేళ నాశ్శక కావ్యములందు హేమ 

చం(ద్రళవి (ప్రకావము [వమ్భుటముగా కనిపించును అతడు 

రచించిన కథానికలందును చాటళకములందును, [ప్రవ 

సనములందును, నవలిలయందును ముఖ్యముగా అప్పామీ 

పాత్రలే వర్మితములగుట (దీఠిని గొలువుచుండును బజ్ 

వరువా, గోప్యామి, అగశ్వాలా అను కవులు 19 న ళళా్చి 

(ప్రారంభములో ఆంగ్లేయ సారన్వతమునందు తెలసిన 
శాల్చినీక శాఖిరుచిని (Romanticism) అస్సామీ శాన్య 

రచనయందు (వ్రవేశ'వెట్టిరి ఇప్పటి ఇాన్యములందు లౌకి 

శత కంటె ఆశక్మాళయత అధికనుయ్యేను శావ్య విమ 

యము మిక్కిలి విన్ఫృతమయ్యెను ఫోనెట్సు (8001811) 

(వదుతాలుగు పొదములుగల వృత్తము) మొట్టమొదట 

వొనీవచాడు గోస్వామియే శాని తరువాతి కాలములో 

ఆతడు దేళనునందలి వుళాతన ననస్తువరికిలనమునందు 
విమగ్నుడయ్యును అగర్ వాలా రచించిన శావ్యములందు 

అదర్శకత్వము అను గుణము అత్యంత (వమ్భుటముగా 
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గ*చరించుకు కమలొకాం౪ ఛిట్టాచార్యుం అపరిణళయు 

అబిరే పద్య శావ్యముల ముంచున్ము |ప్రౌఢములయిక 

వచన శావ్యములయందును, 'కేళథక్తియు, బుద్ది వైభవ 

మును ముఖ్య గుణములుగా భాసిళ్లెను పద్భునాఖ 

గోహై కారువా అను వ్రళ్యాః వి చర్మిశ్రాగ్మ ము 

లైన నాటళములిను నవలలను సృకెంచుటయందు 

విజయము గాంచెను కవిళాగిశారదు డగు నతడు 

స్వీయ విషయములను కభాళ్మక శాన్యములుగ వర్షిం 

వెళు పిదప వండు తన ీవిత శేషమును మఠ విషయక 

(గ్రంథములను నిష్టతో (వాయుటకు వినియోగించెను , 

మరియు నీతడు నచన రోచనయం దోొక (ప్రశ్యేకరను 

గడించెను లింలోదరవరా, సఠ్యవాధవరా అనువా 

రిరువురును వచన రచనయందు వైశిష్ట్యమును సంపా 

దించినవా లే వారిలో నత్యనాధవరా తవ రచశలలో 

కొన్నింటికి వేశన్కవి చ్యానములను ఒరవడిగా (గవాం 

చెను రజనీళాంత వరద్నలై అనునాతడు చరి(శాళ్ళకము 

లును కల్పనార్శకములైన తన నవలలయందు స్కాటు 

కవిని ఇంకించండ్ర ఛటో పాధ్యాయుని మించుటకై 

యత్నించేను హిఖేశ్వర్ బర్ బారువా అనునరడు కళా 

శాక్య రచనయందు వాసి గాంచినాడు రుగ్లేళ్వరళర్శు 

సవీజమును శావ్యోదితము వై న భాష నువయోగించుట 

యందు నిశిష్టకను గన్నవాడు 

ఇరువదియస శ తాన్టీయంధలి రచయితలు ముఖ్య 

ముగా *నోనాకీ? (అను సంచిక) యొక్క ఆడర్శములను 

ఆనునరెంన యత్నించిరి వాహి (తె) అను పేగుగల 

బజ్వరుభా యొక్క మాన నంచిక వాళ్టయరంగమున 

కొత్త రశయికలను (వ్రవేళ “ెట్టుటకును, వారిని సరి 

డిద్దుటకును ముఖ్యసాధ్గన మయ్యెను రఘునాథ శౌధురీ 

అను కవి సకులను గురించి (వానిన శావ్యములు ఆసా 

ధారణ కళా కొళల్యమున వరాశాస్థ నొంచెను చాటి 

యం ఛాతడు (వళ్ళళ్యారాధననును వంకిర్తించెను 

అంబిశాగిరి, లే చౌధురి రచించిన కావ్యములయందు 

గూఢ (సేమళ త్త్వము, జీవితము యొక్క, దుర్భాంత మైన 

శక్ర సంపద, ఉత్కటమైన కేళభ క, చాటి దశాంకర 

ములు అను లనణములు అడీత ముల య్యెను జితీం[ద్ర 

శొళుదువరా అను కని రమ్యుము అయిన 'గేయముఖను 

అస్ఫాకీభాషా పొహిత్యములు 

శిచించెట నాటియిందు నికంలర కఖొన కట్ 

వ్యాబ్లమై శృఎను అరకు ఫిన్నదే ములలో ఏక్న 

శాలములలో (వ్రవక్షి్లిం కలిళారచనళయందలి 

అంది+10దములకు తనలో చీర్ణించుకొని వాటిని బ్బా" 

విశేషములళీ వజ్యములుగా చి ్ర్రింపగల్లిన శు శికటిద్ధి 

వైళవముకల ళవివర్యుడు ఇగని 'ఓ ఎర్ కీర్థ అను 

గ్రంథము ఉమర్ ఖయ శ్ర్రఎంనకు వివరణార్శకై క ఆను 

వారము నూర్యకుమారఖాయా, రర్నే కాంతేవర కాకి &ీ 

of శవుకను శ్రైలధనశాశ్ఖోవా ననీరా౮ాదేవి 

అను కవుల "గేయములు రూపబిునందును ఏనయ 

మందును వ్రశ్యేకగుణఎశేషములు కలవి డిం బేళ్వుర 

నియోగ్, వీనందచందద్రవారువా, అరుల్. చం వి 

రిశా ద్రైవచంద్ర శాలూక్ఛార్ ఆమ నుత్తృమళవుల 

బృందము 1120 (ప్రాంతమున వెలవెను 19080 వ సంవ 

శ్సర |ప్రొంతమున వెలన కవులలో నెల్లి దేవళాంత 

శారుతా అనువాతడు అత్యుత్తముడు అతని ప్రణయ 

శావ్యములందు నూతనమైన మీమాంన వినయ నవ 

గోచరించును గణేళచంద్ర గోగోయి |వణీశములయిన 

(యేమగీశములలో వ్యాదయ మార్గవము, దుభార్థుత 

(గ్రవ్యక్తము అగును విన్తరఖీతిచేత ఈ యుగమునకు 

చెందిన ఇకరకవులభో చం[దధర కారునా కద్ముధర 

చళివో, నీలమణిపుళను, ఉమేళచం|డ్ర శౌ ధురీ, కనులేళ్వర 
చలివో అను కవల పేళ్ళు మాత్రమే ేర్కొనవిడినవి 

ఛాటళ జే[శ్రమువందు ఆకులితంద వోజరికా అను 

కని ఇహ్ముగంథక రయ విలనిల్లెను జ్యో ల వపాద ఆగ 

క్యాలా అనుకవి పొరాణిక మైన ళోణితకుంనరీ, ఆను 

భాటకమును చార్మిశ్రకము సాంఘిక్రముకూడ నగు 

*శాలేంగర్ లిగిరీ అను చాటకమును రచించెను అవి 

అచణమునందును కళాశిల్బ ఏవ యకముగాను, వశాశాషస్థ్థ 

నొందిన నాటళములు మి శ్రచేననవోంత, ఇం(దేళ్వర్ 

బక్ శాకూరుు, నపలచంద భూయా (త్రనన్న లాల్ 

చౌధురీ అను చాటకరచయిత లును, శదిశరులును అస్సాము 

నందలి కళొఖినానయుతములై న (A౧20 చాటళ 
శాలలియొక్క. ఉవయోగార్థమై విరివిగా నాటక రచ 

నను పొగించిరి ఆస్సామీ నవలారశన ఎక్కుడు ఫల పద 

మైనడి శాలేదు దండినాధ కనికా డైనచం్ర 



అస్సామీధాషా సోహఠ్యములు 

శాభాక్చార్ మున్నగువారు నవలారచయికలలో 

“చేర్కొానదగినవారు 

ఇయ్యుగమున కళావిళా (010/1 5009) రచనము 

విశేషముగా “వెంపొంచెను శరచ్చంద్ర గోస్వామి 

నిరంతర (శ్రద్ధతో నీవాజ్మయ (ప్రక్రియ నారాధించిను 

1080 వ సంవత్సర [ప్రాంశమున ఉ త్తమళథకు ల చేకులు 

జయలుదేరిరి మవాచం[ద్రవళా, నాలిరామజేశా అను 

కవృలు వోస్యరవ విశిస్టమలును అన హేళనాత్ముకము 

చును అయిన కఠళను రచించిరి లిణాతారుబా, రమా 

చామ, నునీక్ అర్కటకీ, కృష్ణథూయా నగేంద్ర బారా 

యణ శౌధుకీ, తై 9లోక్యవాధ గోప్వామి అను చారు 

శ థారచనయందు (పసిర్ధివొందిన మరికొందరు అడ్మీధర 

శర్మ |వాపీన కథలతో వి వేళ గాంభీర్యము, అపొధారణ 

శాషానటిము 'కేటవడును అట్టుల్ నొలిక్ అనునరడు 

తన శృతులందు (వ్రవ్యక్ర ములయియున్న నీరజా రియందలి 

పొనుభూతి, అనర్గళ భామా విళ్రుత్వము ఆను గుణములలే 

అత్యంత నమర్థుడగు కథకుడుగా గణుకి శెళ్కెను 

లిక్మేనాథ నిజకారువా అను కని రచించిన సొర 
స్వత వ్యానములసు సిదవ చి[శసేన జఖరియా అను 

శాకడు నులోఢ నుగు శ్యావగుళ్ళమును (వ్రావెను 

తరుణరామ్పుకను అనుకి 'వేటనుగూర్చి (వ్రావీన కథలు 

ళమ్యమయిన భారాళద్ధితో నలశారుచున్న లి నూర్య 

కుమార భూయా, పోజారామ, చౌధురీ, ఆనంద చంద 

అగర్వాలా మున్నగు రచయితలు విఖష్టములై న చెక్కు. 

భ్యాకములను వివిధములయిన హక్రిక్ర లిలో (దీచురించిరి 

ఛాణీశాంత కాక కికరి (ప్రొచీనమును, అళ్వాచీనము 

నయిన ఆస్సామీసొ రన్వతమును ఆధునిక వినుర్శనదృష్టితో 
వేశాముర్భించెను. విరించిగునూర్ ఇారునా, కవేం[ద 

శంగ్రలేభారు, కీర్ణవాథకర్మ, ను హేళ్వర్ నియోగ్ మొద 

అగు యువళవులు 1080 40 పారన్యళ రంగమున కృషి 
శేయగడగిరి 

మమారు 1940 వ సంవక్సేర (ప్రాంతమున నూతన 

విమర్శన బృష్టిగల (క్రొ క్తతరమునకు శెందిన కవులు 

అప్పటికి అమలులోనున్న సొరన్వత నియనుముల్నవె 

తిరుగుకాటు శాలీంచిరి అప్పటికే కశానిశారచన 

యందు మానసికన్య త్తి వృథగ్కరణనునకు (౬0+ 

ములు) స్థానము లఖించెను. 'న్వేచ్ళా నృ శ్రములను 

అల్బనంభ్యాకు అయిన కవులు వాడీరి లతీనాళ నిజ 

కారువా రచించిన మాతనకీవిక చరి త్రయందు ఈ నూత్న 

విమర్శన దృక్పథము [పళాళమునొం టెను 

ద్వితీయ [ప్రపంచ నం[గామమువలన అస్నామీజనుల 

మఖమయ జీవితమున నొక విలశతణమయిన అలజడి కలి 

చెను సారన్న తాఖినృద్ధి కుంరిక మయ్యెను నురల 

(వచురించబడడొడగిన వు స్త కముల యొక్కయు, వతికల 

యొక్కయు. థోరణినిబట్టిచూడ వాటియందలి 

(ప్రొశీవ సారస్వత = ఆదర్శభంగను శయావనామయి 

కన్నమైను కృశింన అస్సామీ సొరవ్వతము వై దూర 

ప్థములును, నమీవస్థములు నయిన అ'వేళ సారన్వతముల 

యొక్క ప్రశావము వడుటలే నది మిక్కిలి నికృతి 

వొంరెను అట్టి వికృతి ముఖ్యముగా కవిళ యందు 

గోచరించెరు ఈకవిత్వమును కవులు ఉశ్సావాముతో 

జయ[వదముగా పాగించిరి అమూ ల్యలా రువా, నవ 

శాంత భాకువా, హేను జారువా, పారీవర శాకలి 

మున్నగు కవులు లిళ్వచాజ్మయము యొక్క ఖిన్నఖిన్న 

వ్రశ్రియలను సోశ్చాసాముగ ప్రచురింపడొడగిరి ఈ కని 

జృందములో నవళాంతవారునా అను కవి ఆత్యు త్త 

ముడుగా [వళంసనోందెను వీణాజారువా అనునతడు 

రచించిన జీననర్ బాటాశ్ అను రచనయు, రాధికా 

'మోవాన గోస్వొమిక్ళళ మైన చొళవై యా అనుకృతియృు 

నవకాంతళారువా అను కవిదేరచింపవిడిన కపిలీ వరీయా 

సాధు అను రచనయు, అత్యుత్తమ నవలలుగా 'నెన్నదగి 

యున్నవి నువొమ్ముదు పీయారు మొదలగుబారు చిన్న 

చిన్న నవలలను (సచురించిరి కథానికా రచనము ఇప్పటి 

కిని ప్రంలిముగానున్నది జో గేళచాన ప్రభృతులు కళాాని కా 

రశనయందు కృతవాస్తులై ర 

అస్సామీ చాబ్బయమున చీళాంకి ళా రచనమింకను 

పరణకినొందియుండ లేదు కళాభిమానులయిన (A811) 

నటకులు దీనిని (వదర్శనయోగ్యముగా (గ్రహంచిరి 

ఆలిండియా రేడియో గువోవాటి (310086) వారొనగిన 

దోహాదనుజే నీశాంకిళా రచన 'వెంపొందుచున్నరి వీణా 

కేవ రచించిన “ఎకేలార్ నాట్ అనునరి ఒక ఆశ్యు క్రమ 
శృతియై యన్నది అందు ఒక చిన్న సంఘటనము అనగా 

406 



న్ మధ్యమతరగతి కుటుంబమునకు చెందిన 'ెండుతరో 

ముల వారికీ ఘటిల్లిన ఇావనంఘర్ష ణము చక్కగా 

వివరిం పబడినది 

అస్సామీ వాజ్బయమునందలి జానపద కవిళాసంప క్తి 

చెప్పదగినది అడి గుణముళేతను, విషయముచేరను 

వై విధ్యమునొండివడి వనగీతములు, లిహుగీతములు 

వివాగాగీకములు, జోలసొటలు, బాల క్రీడా గీశములు 

కొరమాహీగీతములు, చ్య్వాదళమానగీతములు, ఎడన 

పాటలు మున్నగునవి (ప్రకృతమునకు ఉచావారణనులు 

అనేక జొనవదళథలును కలవు! వొటికి నడును నడుమ" 

అలికములును కరుణ రసాత్మళనులు వైన పాటలు 

ఇమిడియుండును అస్సామీ చాజ్మయమున వీరగిఠము 

లును "ఫేక్కులు గలవు చరి శాక్మళ గీశ్రములఖో వదన 

జరవు కవరగితము "ీరొనదగినది (క్రీ శ 19 న 

శశాక్టి) అస్సామీ ఇాబ్బయమున పారన్వళ వ్యానము 

లను వాన వారిలో మసేళ చంద్రదేవ గోస్వామియు, 

శదిశరుల్రై న యువకులు అ నేకులును కలరు ఈ వాబ్బయ 
మున సారన్వక వీమర్శనముకూడ విశేషముగా 

చెంభొంధినడి ఉపాభ్యాయ వృత్తికి చెందిన కొందరు 
విమర్శకులు అధువిక సనువ్యల పి | వాయుటకు బదులుగా 

ప్రొశ విషయములను గూర్చి మాత్ర మ్మేవాసీరి మొత్తము 

మీద ఆధునిక సారన్యక వాతావరణము వజీనముగో 

ఫీర్యవంతముగా, ఆశాజనక ముగా నున్నదని చెవృవగును 
డొమని 

అస్పీరియా - అన్నీరియాయను నామములో నేడు 
మనము వ్యవహారించుచున్న 'కేశమునపు అస్పీరియా 

భావనలో “అనుక” అనియు, పారసీక భాషలో “ఆధురో 

అనియు “చీళ్టు ఉండెను ప్రాచీన శాలిమున ఈ జేకీయుల 

గొప్ప రాజ్యమును స్థాపించి వీరులని వేరుగాంచుటయే 

గాక చక్కని చాగరికకను 'వెంపొందీంచుకొనిరి 

జరోపాఖండ చరిత్రలో రోమకజాతివారి శెట్టి (ప్రశస్త 

గలదో, ఆసియా ఖండమునందు అస్సీరియావారికీకూడ 

అట్టి నిభ్యాశియే కలదు క 

అన్నీరియా వేటి మెసొపొటేమియా దేశములోని 

ఉత్తర ఛాగము థీనికి ఉత్తరమునను, తూర్చునను 

కొండల వరునలును ధతీణమున [పాచీన జావిళోనియా 

అప్పీరియా 

శాళ్యమున్న్ము పళ్చినుముక సిరియా ఎణ్రారియు కలవు 

అస్సీరియా శాజ్యముగుండ మైగినునది తన ఉవనదు 

అతో కూడ (ప్రవహించి, అచ్చటి భూమిని సారవంకే 

ముగా చేయుచున్నది పుఠాకన కాలమునుండియు 

అచ్చటి జనులు ఆవులు, గొక్టైలు మున్నగు పొడి జంతువు 

లను గుజ్జములు, ఒంటెలు మున్నగు కారచాబొళ 

జంతువులను చెంచెడివారు అస్సీరియా దేశమున భరించే 

గాని వేడిటిళా: చలికాని లేక నమకీశోక్యస్థికి 

యుండును శావున ఇచ్చటి [ప్రజలు దృఢగాశ్రులుగను 

వీరులుగను ఉందురు 

(పాచీవళాలివు అఆన్సీరియా  నగరముల శథలములు 

ఇటీవలనే ఇయలుపడినవి ఇందు మెగిన్ నడీశీరమున 

'వెలకొనిన అమర్ వట్టణమును అన్సీరియా రాజ్యమునకు 

ముఖ్య పట్టణముగనుండి విఖ్యాతిగొంళిన వైలివా నగర 

మును, శాలా దుర్ మరూశివ్, అను (ప్రాచీన నగరములు 

(వ్రశ్యేకముగ చేర్కొనదగినవి ఇచటి శిధిలావశేస 

ములను పరీడించుటవలన అన్సీరియాలేళపు (ప్రాచీన 

చర్మితనుగూర్చి అవేక నూతనాంశములు ఆలియనచ్చినవి 

ఆ (ప్రాభీనయుగమువా రొ (వ శ్యేకమగు రివినివా జెడి 

వారు ఇటుకలవంటి నుట్టిడిమ్ములవై ఆలిపితో అనేక 

ముఖ్యాంళములు (ఛాయజడియున్నవి ఆ [వాతల 

నుండియు, వుఠాశనయుగమునాటి కట్టడ ములనుండియు 

నాటీ యందలి శిల్చములనుండింయ, ఆన్ఫీరియా జాతి 

చరిత వంగ్రహింసబిడినది 

నుమారు ఆరువేల సంవత్సరములకు పూర్వము అప్సీ 

రియా దేశమున జనులు నివసించుచుండినట్లు విదర్శన 

ములు కలవు ఈజాతిచారి!ని బాబిలోనియాలోని సుమేరు 

జాలిచారికిని "చెక్కు. సామ్యములు కలవు శావున వీరు 

నుమేరులై యుండవచ్చును ఈ ప్రజలు మిక్కీలి (పారీన 

మగు ' అషుర్ ” అను పట్టణమును నిర్భించిరి కొన్ని 
శశాబ్బలు గడచిన వెనుక ఈ పట్టణము అగ్నిపొల్తై 

నశించెను [క్రి పూ 2500 (ప్రాంతమున అన్సీరియా దే? 

మునకు అళ్కాడులు అను ఒక నూతన జాతివారు నలన 

వచ్చిరి వీరు స్టావికులగు (ప్రజలతో కలసిపోయి ఒక నూతన 

జాకిగ మారిరి ఈ నూతనకాలిచారు స్థానిక పరిపాలనము 

లలో న్వతం[తులుగనుండియ్సు శావిలోఖియా గాజుల 



అస్సీరియా 

అధిక్యమును ఆంగీకరించిరి అస్సీ[యా శావిలోనియా 

(ప్రక ఆనాడు చ్యాపారనంబంధములు మెండుగ 

నుండెను 

శాలక్రమమున ఆకీరియా (వభువులు బలపడి 

స్వతంరులగుట యేకాక, ఇతర చేశములను (గ్రజలను 

జయించి తను రాజ్యమును వి నృత మొనర్చిరి అస్ఫీ 

రియా శాజులు తరచుగ జావీళోనియా |వళువులతోను, 

ఆళటోలియా ఆర్మీ 

నియా కొండల 

లోని ఆటవిక జనుల 

తీిడను, సిరియా 

పౌజ ్ తీన ములతో 

డను, ఈజిష్టే పొల 

కులతోడను యుద్ధ 

ములు సాగింబెడీ 

వారు | పూ 

1800 నుండి 

శీఫా 806 నర 

కును గలి వడుశశా 

జ్దం శాలములో 

అప్సీరియా శాక్య 

మును సుమారు 

నలులగిమంగి గాజు 

లు పొలించిరి సీరి 

లో సమీ ఆదార్ 

(Ew 1870, 
మొదటి షాళ్ళె 

wi (వూ 
1200), టిగ్గాక్ 

ఫిలానిర్ (1 పూ 1120) మూడన అనుర్ నసిర్ 
షాల్ (క్రీపూ 684859), సారగాక్ (క్రీ వూ 

788 70, వెన్నాచరజ్ (క్రీ వూ 105 681) 
అమర్ ఇనిపాల్ (కీ పూ 668 626) అనువారు 

పశ్యేకముగ శేర్కొవదగినవారు వీరు గొప్ప పరా 
మయి చేతవేగాక ఇతర ప్రోన్త గుణములవేక 

గూడ విఖ్యాతి గాంచిరి మొల్ళెనావీర్ ఆన్థుభాకడు శన 

రాజధానిని అషుర్ పట్టణమునుండి మార్చి మైన్ నదీ 

తీరమున నబడిమైళ్ళ యెగువన కాను కట్టిందినట్టి 

“కాలా ఆను పట్టణమున ర్రతిస్టీంచెను ఈ మాతన 

వగరమున ఈగాజు అనేక సుందర భవనముల నిర్మిం 

పించెను సారగాన్ అను రాజును అతని కుమారుడు 

ిన్నాశరల్ అరు నళడును శిల్చకళను చక్కగ పోషీం 

చిరి సారగాన్ జను కాజు దురూనరూ!న్ అను నూతన 

నగరమును [వతి 

ఫ్థించి అందు ఆనేక 

ఛాజ (పాసాధము 

లను కట్టించెను 

భారతీయ శల్చకా 

రుల వలెనే అస్సీ 

రియా శిల్పులు 

కూడ చేవతలఆక్ళ 

తులను నువో 

న్నతములగు వ్మిగ 

వాములను మలచు 

చుండిరి చెన్నాచ 

రక్ రాజు శాల 

మున వై నివా నగ 

రము మరలనిర్మీంప 

బడెను ఇచ్చటి 
ప్రాసాద కుడ్య 

ములు ఆఅవూర్వ 

శళా భాసురనులై 

చూవరులకు అద్భు 

శానందముల నొన 

గూర్చుచుం డెను 

అమర్ బినిపాలు రాజుకాళమున విశేషముగా శిల్ప 

కళాఖివృద్ధి అయ్యను ఆ శాలమునాటి శిల్పులు శాకి 

మైనను, దంఠమువైనను, లోసాములవైనను తమ పని 
శనమును (పరర్శించి, జీవకళ లుట్టివడు చిత్తరువులను 
చిశించెడివారు ఈ రాజా మిక్కిలి విజ్ఞాన (ప్రియుడు 

ఈతడు శన రాజ్యమందును, బాలిలోనియా రాజ్య 

మందునుగల (గ్రంథములకు (ప్రతులు (ాసీళొనిరండు అని 



నమద్ధలగు (ప్రాయనేగాం[ఉను పంచెను వారు ానీ 

శెచ్చిన ప్రతులలో శ్యాన్రములకను మలంమునకును 

చాల్మయమునకును చెండిన (గ్రంథములు "పెక్కులు చేరి 

యుండెను ఈ (గ్రంథజాలమును రన (ప్రొసాగమందశి 

పుస్తక భాండాగారమున ఈరాజు భద్రము చేయించెను 

చె (గంథములనుండి అనేక అపూర్వ విషయములను 

వేటి చార్మితళ నరెశోథకులు తెలిసికొని యున్నారు 

అస్సీరియా |ప్రభువులును, |వీజలునుకూడ గొప్ప వీరులు 

శాని ధైర్య స వానములతోపాటు వారియందు (కాక 

త్వముఖూడ మిక్కుటముగ నుండెను వీరు ఆనేక లేక్ 

ముళ జయించి తను శత్రువులను ఖై దీలుగ బంధించి, 

విదేళములకు వంపి వేయుటయో, లేళ చారిని ఆతి శూర 

ముగ చంపుటయో శావించుచుండిరి కాము జయించిన 

చేళములు ఎల్లప్పుడు తనుకు నళమైయుండుటకొరకు 

అన్సీకియో పాలకులు ఒక విచ్శితమగు ఖేదఠం[త్రమును 

అనలంబించు చుం డెడిచారు జయింపబడిన దేశములో వలు 

వురను ఐలనంతముగ విదేశములకు సంపివైచీ, కారిస్టాన 

మున విదేశీయులను (వతిస్ట్రించుట అస్ఫీరియా వి'ేతల 

నీకియై యుండెను ఆస్సీరియా రాజుల క్రూ రవద్ధకుల 

వలనను, భారి కృషకిమ రాజనీతినలనను, వారు జయిం 

చిన రాజ్యములో అశాంతి నిరంశరము (పజలి యుండె 

డిడి అనవరత సం|గానుములనలన అస్సీరియా వీరులు 

పలువురు మడసిరి దేశము నిగ్విర్యమయ్యొను అస్సీరియా 

శీనలో కొలువునకు కుదిరిన విదేశీయ పై నికులలో స్యామి 

క కీశాని దేశథ క్వీశాని లేపండెను ఈ శారణయిలలేశ 

అస్సీరియా శాజ్యము. బలహీన మయ్యెను “మీడులు 

అను అనాగరక (ప్రజలు ఆప్సీరియాపె దండె క్తివచ్చి 

ముఖ్యవట్టణమగు వై నితా నగరమును ముట్టడించిరి అన్నీ 
రియా రాజు మూడు వంవక్సరములళాలము ళతువులతో 

పోరాడి, తుదకు అనజయను అనివార్యమని నిశ్చయించు 

కొని, రాజథవనములకు నిప్పు "పెట్టించి వుత్రళళత నమే 

తముగ అందు భస్మీభూకుడయ్యెను ఈవిధముగ క్రీ వూ 

808వ నంవళ్సరమున ఆప్ఫీరియా పామౌజ్యము నాళన 

మయ్యును అన్సీరియో రాజులు నిరంకుశులుగ రాజ్య 

పొలనము చేళిడివారు వీరు తమ [ప్రజలకు మతగురువులు 

గను, జ్యాయాధీళులుగము చేచానాయకులుగనుకూడ 

ఆటోబలనండితుయి 

వర్తించెడివాను వీరు కగు విశాల రాజ్య ను సరళ 

ణాలుగ భాగించి ఒక్కొక్క పరగణా 2% ys 

ఉన్న శా ధిశారిని నియమించుచుండిరి ఈతడు రన యేలి 

కకు, వళేట నిర్లీరమగు కప్పమును చెల్లించు్కు ? ని* 

విషయములలో స్వేచ్ళగ పరిపాలయ పొగించెడివాదు 

అస్సీరియా రాజ్యమునకు వారి నేన మూల న్తంఫను 

నుండెను ఈ చేనయందు రథికులు, అశ్వికుల్తు పదా 

తులు ఉంజెడివారు చేచాతతుు మళితీఠములుకు 

నువ్యవస్థితములును అయినందున, అవి యెంతటి దుర్లేమ 

[ప్రబేళమురియందయినను (ప్రవేశించి ఎంతటి బలవంతు 

లయిన వై రులనయినను నులభవుగ జయించుచుంజెను 

అన్సీరియా |ప్రఖుత్వము'వాగు రాచజాటలను నిషించియు 

అనక్షట్టలిచ్వారమున నీటి పారుదల ఎదుపాయముల 

గావించియు (ప్రణానీకమునకు శీవళావించిరి 

ఖటో “4 

అహోబలపండితుడి = ఆ గో విలన౦డితు 

డాం|ధ్రక జ్ఞ చింకామణికి నము గముగను విపులముగను 

సంస్కృతములో గొప్ప 'వ్యాఖ్యానమును రచించెను 

రానికి “కవిశిరోకూవమణ” నుని అవోబఖుడు “వీరిణెను 

శాని ఆది (గ్రంథకర్త పేరుతో 'అహోబలపండికీయ ' 

మరి వ్యవషారింవ బడుచున్నది సంన్కృతమున పాణిని 
విరశిళనుగు ఆష్టాధ్యాయికిని, వతంజలి నిరచితనుగు 

మహాభామ్యమువకును ఎట్టి నంబంధముళలదో యట్టి 

వంబంధమే ఆంధ బ్దచింామణికిని అహో విలవండికీయ 

మునేకును గలడని వలువురు పండితులు అలి పొయ వడు 

శువ్నారు 
ఆహోణలపండితుడు ఇట్లు చెప్పుకొబెను *వాతూల 

వం శేఒ౬నత శారభూయ (బ్రీవన్న ఎచ్యానవా మేవ ఫోజన్నీ' 

చాతూలినంళమున నన్న యసండితుడు మరలననకరిం చెను 

అతడే చేను అని ఉపోర్ధాతమునందును 'వ్రళంజన 

వంశాట్ధి రాళాళశాం'కేన అని సరిళ్ళేచాంత గద్యము 

లందును సూచించెను అహోబలుడను వేరును, (వాళూల) 

(వళంజనాన్వయనును నింటివేరును కల్పితములవియు, 

మొరటి'వేరు నరనయ్య, ఓిళయ్య అనియు ('ఆకుటిలకీ రి 

నిర్శలత నంచికు జౌబళనండికుండు' ఇను ఉపసంవోరము 

లోని వద్యకాగము వలన) బౌఐలవేండికుడనియు, ఇంటి 
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అసో వలవండి కుడు 

'చీరు గాలివారనియు కొందరు తలంచుచున్నారు గాలి 

నరనయ్య అను "పేరు పేలవముగా నుండుననియు (ప్రౌఢ 

ళశై అట్టు చానిని సంస్కృృతీకరించి యువయోగించె 

ననియు తలచుచున్నారు ఫరిచ్ళేదాంత గద్యమున 

శ శ్రీమశ్చోలూరి మాధవయల్వ చం ద్రసముక్ణ్యల తపో 

ఉత కటామిపాదిత పాధు పొండళ్యాభరణో అనీ చెప్పు 

శొమటకే పోలూరి మాధవ సోమయాజి ఈతని విద్యా 

గురువవియు, “క్రీము క్వీశారామశం[ద్ర చరణారవించ 

మిళించాంకణరణ” ఆనుటచే ఇకడు (క్రీశామభక్తు 

డనియు శెలియుచున్న డి 

వియోగులయిన గాశినాదను పోలూరివారును 

గుంటూరి మండలమున నున్న చారేట అహోబలపకి 

మొరట మైరనోలులో నుండగా గుండ్లకమ్మ వరదవచ్చి 

ఇండ్లు పొలములు పౌడుశాగా నాఠడు నర్చాళావువేట 

అమీంచారులయిన మ(ొజువారి నాశ్రయించి ఆగవోర 

మును పొండినట్లు లెలియుచున్నది 

అహోలబడు ఆత్మన్తు తివరాయణుడుగా కనిపించును 

అతడు శన్నిట్లు భూషించుకి వెను 

“యన్మూళ్తా కవిళామూల కంద వాగను శాననౌ 

జాగృతోఒనోవిలపకీ శాజకే సవిలతణః” 

శవిళకు మూలకందనుగు వాల్మీక్రియ్యు నన్నయభట్టును 
ఎవనిరూసముచే నొన్పుశుశ్నారో యట్టి విలశణుడగు 

నవోబరివతి (వకాశించుచు న్నాడు 
శారిను ఆం(ధ్రళద్ది చింతామణి భాలనరన్వశి పండితు 

వకు కీలక సంవత్సరమున దొరకని అన్నకవియు, ఆహో 
విల సండికుడును ఈవిధముగా (వానీయున్నారు 

“ఆలోళనుతు,డు మొన్నటి 

కలక సమయమున నుతంగగిరికడ నొన7న” అప్పకవి 

“జ గావావ్యాక్ళకిం తప్మాత్యలి రాలి నరన్వకీ 

ఎలకూచి శులాంభోథి శర|దాశానిశాళరః 
నను స్తకలిళా డతో నత్నరి కీలళావ్వాయే * ఆహో 

లలుడు అప్ఫళవి మొన్నటి కీలక నంవత్సరమున బాం 

వరన్వతి! ఆం(ధ్రళద్ది చింశామణి దొరిశెనని చెప్పి 

యున్నాడు ఆందుచే జాలనరన్వశి! గంథము దొరికిన 

కీలక నంనత్సరము తరువాళ మరల కీలక సంవక్సరము 
వచ్చుళోనల “అవ్పళలీయము' 'ఆహోబలనండికీయము' 

శచింపబడెశనుట స్పష్టము మరియొక కీలక సంవత్సర 

మేని మొన్నటియని చెప్పుట అసంగశనుగును చాల 

నరస్వతికి గ్రంథము దొరకిన కీలక సంవత్సరము |క్రీ శ, 

1608 అని మనము అప్పకవీయము యొక్క కాలమును 

బట్టే నిర్ణయించనచ్చును మరల కీలక సంవత్సరము | | 

1668 లో వచ్చును శావున అవోవలసండితీయ 
మునకు చివరమితి (క్రీ శ 1668 యై యున్నది 

ఆహోవిలవలి తన (గంథమునందు అవ్ఫళవిని 'పేర్కొను 

టయు, అప్పకవీయమునందలి పద్యముల నుచావారిం 

"దుటయు జూడ నవ్చకలీయము (వాయడిన తరువాత 

శవిశిరోథూవణము (వాయండినదనుట స్పష్టము అన్న 

శనీయము [కీ శ 1858 సం[ళలో (వ్రాయుటకు చారం 

ఖింప బడినది అ (గ్రంథము వూర్రియగుటకును, శేళము 

నందు వ్యాప్త సొందుటకును రెండు సంవత్సరములు 

పట్టిన వనుకొన్న యెడల క్రీ ౪ 1858 1668 మధ్య 

శాలమున 'అహోబలవండితీయము' [వాయెబడెనని 

మనము నిశ్చయింనవచ్చును '"అవృళవియు, అహోబల 

వండిశుడును నమశాలికలనీయు సేమీవ| గానుములం 

రుండువారనియు పరన్స లేర్ద్యా[పేరికులనియు పూర్వము 
నుండి వదంతికలదు అదియు నీ శాల నిర్ణయమునకు 

వనాశారియే అందుచే అహో బలిపండితుడు (క్రీ క 17న 

శశాక్లిబాడని వెద్దలు నిశ్చయించిరి 

గ్రంథ కర్తృళ్వము = ఎలహాచి కొలనరస్వతీ 

ముహోపాధ్యాయుడు నన్నయళట్ట విరచికమును, 

“ర్ధామళాననము' అను నవరనామముగలట్టి అంధళ్ది 

ఛింళామణికి 'బాలనరవ్వతీయ' మును నొక టీక (వాని 

యుండెను ఈ మవహోపాధ్యాయుడు అవ్పకవిని, అవో 
ఇలసండితునకును వూర్వుడు అంధ్ర శబిచిం తామణి నన్న 

యకథట్ట విరచి మేయని వలువురు [ప్రామాణిక వైయాక 

రుణుళ యాళయము “కాలవరన్వతి నన్నయకట్టారకుని 

సళలకవిశా|ప్రవ గ్రకుడుగాను, శ క్రిగాననముగాను, ఆం(ధ్ర 

ళస్ట చింశామణినీ శబ్దళాననముగాను 'శ్రవ్పీయున్నాడు 

శాలసరన్వకికి దరువాతివారగు అప్పకవి అంధ్ర శ్ద 

చింశానుణిలోని నంజ్ఞానంధి పరిళ్ళేదములకు మాత్రమే 

శెలుగు గద్య వద్యములిలో చివరణనును (వా నెను" 

అవోజలుడు శాలనరస్వతి న్వీళరించిన ఆం ధ్రళ్ధ చింశా 
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చ్చి |వశివి కన వ్యాభి శ్రనమునకు మాతృకగా 

నంగీ“రించెను అప్పకవి చేపట్టిన మొత్ళకయందలి పాఠ 

శేధములను గూడ ఆథర్వణో.క్తీ (ప్రకారము వంగ 

హించెను 

1 పాఠభేదాస్తు ఎహనో దృళ్యంతే వున్తకద్వయే, 

మయా(ప్రాయ స్పరన్వశ్యాః వు వ్తళం పరిగృహ్యాకే 

2 అస్పార్య పుస్తకారూఢ పాళీ శేదా ద్యదుద్ధితం, 

మయా సంగృవ్యాశేరూవం రరప్యాథర్వణో క్రీతః 

=కవి శిరోళూమణ (గంథాది పీరికో 

ఆం(ధళట్ట చింళాముణి బాలసరన్వతీ పండితునపః 

లభించిన విధమును గూర్చి యొక అద్భుతకథ చెప్పబడు 

చున్నది నన్నయకళట్టు వీనిని రచించెననియు రాజరాజ 

నరేందుని కుమారుడయిన సారంగధరుడు కాల్యమున 

చాని న్యఎంచి, కాలుచేతులు నరకవడి సిద్ధులలో కలిసీ 

శాలాంతరమున కాలసరన్సతికి వత్యతమై చింతామణి 

(గ్రంథమును చ్యాఖ్యానింపుమని ఆతని కొనగినట్లు కథ 

కలళ్చింప బడినది అప్పకవియు, ఆవహోబలసండితుశును 

ఈ కథనే శను (గ్రంథ పీశికలయందు ఆనూదించిరి 

అంగధ్రళల్ణ చింశామణి నన్నయభట్ట కృతము శాదను 

వాదము. విమర్శక లోకమున కలదు దీనిని మొదట 

లేవ'నెత్తినవారు కం వీరేళలింగము సంకులుగారు 

(శ్రీ వర్షుల చిన నీళాళామస్వామి శాస్ర్రిగారు తను 
జాలన రావ్వకీయ - ఆథర్వణ శారిశావళీ పీరికల యందును 

చింశామణి విషయసరిశోధక (గ్రంథమునందును పెక్కు. 

హీతువులజే చింళామణి నన్నయ కర్త ఎమే యవి 

ప్టావించియున్నారు అథర్వణ శారీ కావళి అథర్వణ క క్త 

కమే అనియు అది ఆం్రళబ్ట చింశామణికి శేషగ్రంథ మే 

అనియు చింశానుణియందలి నూత్రములు సొమాన్య 

మాత్రము అనియు శారిశాన? నూత్రములు విశేష 

సూత్రము లవియు వారిమతము 

ఆనసోబలవండి కుడు కొలసరన్వకీయ, అఆన్పకవీయ 

ములవేగాక అథర్వణ కారిశావశిలిగూడ ఆధారముగా 

గొని యాంధ్రళ కి శింశానముణికి ఆహోబలవండికీయమను 

పంప్కృత భాషామయమును, వపులమును, తోద 

వృమునగు వ్యాఖ్యానమును రఛించి యాం(ధ్రభాషకు 

మహోవశార మొనళ్ళెను 
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అహోబలనండితుడు 

తత వంచ వకిజ్ళేజా 

శృక్ణిశా కే నియం[గ్రికాఖ 

ఆర్యాఖ్య నద్ర వృ తృంభ్యా 

వమ్మిశా స్యా ద్గ కెర్గ రై 15 
కాంనరన్వరి పరిగవాంచిన ఆంగ్రకబ్ద చింళామణీ 

యంరు ఆళ్యావృ త్రములుగల అయిరు పరిళ్ళేదములు 

కలవు అవి సంజ్ఞా సంధి ఆజంత, వొలంత, కీయా పరి 

శ్ళేదములు ఈ అయిదు వరిచ్చేదములందును 88 ఆర్యా 

వృత్తములు కలవని అవహోబలపండితుడు నుడి వెను 

శానీ "ఆద్యం (ప్రకృతి ప్రకృతి కృాట్యే” అను శ్లోక 

లివరణ సందర్భమున మరియొక శ్లోకమును ఇకడు ఉదా 

వారించి యున్నాడు “శాత్రను పొరున మార్యం" అను 

శ్లోకము జా౭సరప్వశి స్వహస్త లెఖరమయిన 

[ప్రశియందు కనకు లిఖించెనని అహోవలుడు సూచించెను 

ఇట్లు ఆంగ్రకోల్టచింశామణేయందలి శ్లోకములు 89 

అగుచున్నవి ఈ విశేష లోకమును జాలనరన్వతిళాని 

అవ్బకవిగాని వివరించి యుండలేదు అబ్బకవి గ్రహించిన 

బ్రతియందు 88 ఆర్యావృత్తముళే కనివింశుడున్నవి 

ఈ యంళము [క్రింది ల్లోకమువలన శెలియనగుశున్నది 
మళంగనైల విపేంద్రా డన్యం వ్యాకృకి పుస్తకం 

శాపునూ ర్యవ్చళవినా గృహీతం తత్ర వళ్గకాణ 

మళంగవర్వతమంచున్న (జ్రావ్మాణునినలన చీంశా 

మణియొక్క నురియొక ప్రతిని అవ్పకని సం|గ్రహించెను 
చానియం చారు వ్వ ములు పోయినవి, (ఆహోబలవండి 

తీయ పీఠిక) 

ఇల చెనుబదిరేం డార్యలు 

గలుగు పరిళ్ళేద పంచకంబునం దగు 

(అవ్పళవీయము 1వఆ ఈ వ వ) 

శవిరోభూషణము అను వ్యాఖ్యానము మూలము 

వచే యథర్వణ కారిశావళి అను వ్యాకృతియు లోకము 

నకు కెళియవళ్చేను దీని! “వికృతి వివేకము” బామాంత 

రము ఆం ధ్రళష్ఞచించానుణి సాధారణముగా ఈక్సమళ్ధి 

విరూవణ వరమయినది అట్టి తక్సమ ళబ్దరూన సాధన 

విషయముననుగూడ కొంత పూరించవలసి యుండుటచే, 

తళ్ళేషకూతమగు అంగర వ్యాకరణ విషయ కాలమును 

విపులముగా అభర్వణా ఛార్వుడు వివరించి ఆంధ్రకానకు 



అసో బలవండితుడు 

పమ్మగ్రమగు వ్యాకరణము లేని కొరతను చాలవరకు 

రీశ్చను వేయేల | వికృతి వివేకము (అథర్వణ శారిళా 

వళి) తోని విషయజావుళ్యము నేటి వొలవ్యాకరణ 

(త్రిలింగ లతణ శే రులలోగూడ  కేదనుటకు నందే 

హాము లేదు 

అబోవిలుడు ళన వ్యాఖ్యానమున అథర్వం కారిక 

లను "పేర "పెక్కు క్లోళముల నుదాహారించి యున్నాడు 

పతంజలి మహాభాన్యమున వ్యాకరణ నంజంధనుయిన 

కొన్ని ల్ల! కనులు ఉదాహారింప్రబెడినవి చాటికినమాన 

ముగా నిందు అథర్వణ శారిళలు చేర్చబడినవి 

యస్సారో ఒఢర్వణగ్రం శే పోవ్య శ్రెన విధీయకశే। 

"కేన రళ్ళక్కి కాలోకలోలజా శత్యజ్యశాం బురై1॥ 

'ఆధఢర్వణాచార్యుని |గ్షంథ మునందలి సారమంశయు 

నిందు తేర్చితిని ఇావున సండికులు బావిని శూడవలయు 

నను కోరిక వీడవలయును' ఆని అతడు (వొనేను (కవి 
శిరో పీ) అథర్వణ కారి కావళిము[దిత(ప్రతి ద్వితింక్రిణీ 

(కెండుచింకలి) నీళాళామకవి వ్యాఖ్యగళ దై (వమ్తుళము 
లభించుచున్నది ఈ శారికలను ఆఢర్వడుడు రచింవవే 

లేదనియు న్యవతమండవార్థమై అవోబలుదే (వాన్ తన 

చ్యాఖ్యానమున కొన్చింశెననియ. వినుర్శకులు తలచు 

చున్నారు ఆంధ్ర వ్యాకరణ విషయమున నన్నయ 

(క్రశథమాచార్యుడనియు, ఆథర్వణుడు ద్యితీయాచార్యుడ 

నియు వండితవ్యవనోరము కలదు 

శైలి = అతోజఠినండికుని కవిశిరోభూనణపు శైలి 
మృడుమధురమై సరళ మై (ప్రపొదగుణ భూయిర్థమై 

పంహ్కృత శావ్యవ్యాభ్యాతలును, అతణ్యగ్రంథ వాభ్యా 

తలు వగు మల్లి భా, సోమవీఖ్యాదుల శ్రైలికన్న రన 
వక్తరముగా నుండును ఇడి అవోఃలుగి సంస్కృ 

శాం పాండిత్య మును చెలుప్ప వ్యాక రణ నంబంధ్ల 

మైన యద్గోంథము లకణములు సంస్కృత మునందును, 

లక్యములు కెలుగునందును చెప్పండుటచే నిది చదువుట 

లొళ వింత (గంథముగా నుండును (ప్రొళ్ళత ఇ్యూళరణ 

అత్యలడణము లిప్లేయుండుటడే ఆవి చూచినచారికి నిడి 

విపరీతముగా గన్చట్టదు, 

"విగ్వగేయ కావ్యం, శదరోషా. పరిళ్ళకొచ 

వాగర్భౌ, పాశాగ్యారన నృక్తి పాధ్యోహిరపో యథా 

యథం కలికి” ఇక్యాది సూత్రవ్యాఖ్యా సందర్భ 

మున తనకుగల నర్వళ్యాన్త్ర దర్శనములందలి కూలంకన 

ముశైన పాండిత్య [వతిభా విశేషాదులు ద్యోతక మగు 

నట్లుగా అవోవిలుడు (వ్రానీయున్నాడు ఈ శందర్భ 

ముననే “వ్యాకరణప్యాపి (వివ్మావరళ్వమేవ తథాహి 

వస్పశాహ్ని శే భగవత్చతంజలినా చత్వారి కృంగేతి 

మం|శ్రప్యార్థో వివృతః' వనృళాహ్నికనుందు 

(వ్యాకరణ శాన్యభాగము ) “దళారి శృం గేళ్యాది! 

మరం్మతమునకు వ్యాకణ పరముగా నర్థముమ వివ 

*రీంచెను పతంఅలిమవాగ్గి సంస్కృత వ్యాకరణావళ్య 

కళను మవో భాన్యమునందు చర్చించినళ్లు అవో£లు 

డును అంధ వ్యాకరణా నళ్యళళను గూర్చి ఇందు 

చర్చించెను వంస్కృత భామయందు మ్మాకమే శావ్యము 

లను రచింపవలెమ తదితర భాషలన్నియు అవంళ 

ములు చాటి నుచ్చరించుట పావనము బేళభాషల 

లోని పురాణాదులను విన్నందున పొపతయము లేదు 

అను నీ మున్నగు వపూర్వవతముంఖండించి యే 

జేళమువారి. శాఖా పంస్కృతమువలెనే వనిత 

మనియ్ము (స్త్రీ క్యూదులకు జ్ఞాశాధిశారము గలదనియు 

శా నషి) కురుశే కావ్యం" బుషి కానివాడు శావ్య 

మును రచింసలేడనియ్యు నన్నయభట్టును బుషిగా 

శచెంచవలెననియ్దు ఆతని వ్యాకరణము (ప్రమాణమే 

యనియు, వివరించి యున్నాడు 

వ్యాఖ్యాన విశేషములు అస్పకని “నిత్యమను త్తను 

వురువ శ్రయాస్వితథ” అను సూత్రమును వివరించుచు ఇట్లు 

చచ్చెను భూత శాలక్రియలగు (ప్రథమవురున బహువచ 

నము, మధ్యనువురుష వళవచన నివువచనములు, 

ఉ_త్తమవురువ బహువచనము, ఇళార మంతమందు గల 

చాటి! అచ్చు పరమగునపుడు సంధి నిత్యమని ఈ యుచా 

వొరణముల నిచ్చెను... దీవించిరట, దివిజుచేలికివట, 

మీరు కట్టికిరట, వింటి మీనా ర్హ (వ్రథ మో త్తమ పురున్నైక 

నచనములు, భూతశాలమునందలివి, (దుశాంతను. లగు 

నని ఈ యుగావాొరణముల నిచ్చెను... భరియించె 

నుచేంద్రుడు, ఏను {లతికితి ననగిన్ 

విరచించెను (శ్రీవాథుండు 

ధరణిని శృంగార వై మధంమినం గూర్చుం 
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డిరి యొండి రుకని కానక 

పరపురుష (క్రియల: (బకృతిభానము గలదే? 

(అప్ప ర్న ఆ 6వప) 
“బలఖిద్యహ్ని పశేత రాజనరుగుల్ 

బర్భుత్సుకత్వంబు నం 

$e గూర్చుండిర్మి “యొండొరుంగదిన్ ” 

(కృంగార నైషధము) 

శ మౌ సందర్భ, మును వురన్మరించుకో నీ tm 

థుడు ఏ అప ప్రయోగము చేసెనని అప్పకవి విమర్శించేను 

కూతకాలిక (ప్రథమ ఇరువ బహువనచనమునకు సంధి 

నిత్యము శాదగియుండగా (వకృతిఖానము చేసెనని 

యాతడా చేపించెను 

అహోలిలసండిరుడు తన చ్యాఖ్యానమునందు అప్ప 

కవి (శ్రీనాథునివై చేసన యా కేవణను వశామర్శించి 

(శ్రీశాథుని (ప్రయోగము లాజడణీక నమ్మతమేయని 

apa ఎట్లన “పథమే చో త్తమేడై వ క్రియేతోచా 

శ్యుతిః | నిక్య మన్యస్య విళ్ళతౌ క్ష్యాన్టేలో నక 

వేత్సచా, అను నాళ ర్వణళారికను అహోలలు డీసంద 

రృమున చేర్కొ.'నెను [ప్రథమ పురుషయందును ఉత్తమ 

పురుషయందును డయా సంబంధియగు ఇళారము వికల్చ 

ముగా జారీపోవును మధ్యమవురున "ఇ! శారమునకు 

నంధి విత్యముగా నగును క్రావ్రిఫ్టేకారమున శెల్లపుడు 

నంధిలేదు రీన్మివ్రకారము (శ్రీనాథుని (ప్రయోగము 

(ప్రామాణికమే యమ దుకాంతమైన భూతశాలిళ 

ఉత్తమ పురునైళ వచన్మక్రియకు సంధి వై కల్చికమని 

అహోబిలిసండితుడు వినరింబెను, డీని9ి “ప్రొయస్తు 

స్యాక్కి మాది కస్యేతః” అను స్మూశ్రమునకు విషయ 

ముగా చేసెను చేవించికి నచ్యుతు, నేలించి శచ్యుతు, 

అని యుగావారణములు అథర్వయిడ)ను, కవిమండన 

శారుడును డీనీని అనుమతించికి కొందరమళమున 

దృశాంక మైన కట్తి? (వత్యయమునకు సంధి చెల్లదు 

కొలిచికిని + ఇర్గిజను, కొలిచితిన జను, కొలిచితిని నన్ధిజను 

అని రూవము ేర్చడనలెను “నస్యాత్ త ద్థ రష్టీ త ౪“ 

అను సూత్రవివరణ సందర్భమున మస 
అప్పుకవియు భీన్న మార్గముల (తొక్కినారు అవోఖలుని 
వివరణము “వంధిరీలి నర్వ శానున రే శద్ధరో కార 

అవోబలసండితుడు 

సాచి నంధిర్నస్యాత్ తద్ధర్మవచేన తద్దర్శకియా, 

రజ్తన్య వీశేషణంచ గృహ్యేకే వెలయు *(ంపిక్సీ ర్తి సకల 

దిగ్వలయమునను, రతణమొసర్చు నంబుజాళాతు 

గొలురు నిళ్యా ద్యుచావారణం" (వంధియను కము 

అంతట ననువర్తించుచున్నని తద్ధర్మోకారమ. ఎ కచ్చు 

పరమగుచుండగా నంధిలేటు తద్ధర్థువద వంచే తద్ధర్థు 

శ్రీయయున్ము శజ్ఞర్య నిశేషముకు | గ్రహింపవిడుచున్నవి 

వీటిరెంటికి నుడానొరణములు వెలయు నిశ్యాగులు ) 

ఆహోలలపకి ఇట్లు వ్యాభ్యానించుటకు మూలము అథ 

ర్వణుడు వికృతి వివేక మునం దిట్లున్నరి “ పథనుళ్చోత్త 

మసన కాను శద్ధర్శ పంటి కే॥ భాళాద్య విషయా 

శత్రడైక శ్వా? ఛాయశో; ఉదంశేచ సచానాంశౌ న 

సంధి నత కల్బ్యకే” అనగా పూర్వోక్త (క్రీియలయందు 

భూశాద్య విషయళమనున్తై నాంతనములు, ఉదంకములు 

వైన వ్రళమోత్తమ. వురువ్నైక వచనములు తర్గర్మ 

సంక్షితము లగ్గను చాట నంధి రాను (దుశాంళము 

లైన వీటికి సంధి రాకుండగా కళలగు నిశర కర్ధర్మ 
(కియారూపములకు సంధి కలుగవచ్చును ఉడా చారు 

ఘటింతురనుదు, ఘటింకు మెంత పనియెన, ఘటింతు 

వనిళము అప్పకవి ఈ న్మూత్రమును మరియొక విధ 

మున నన్వయింశెను ఆతడు “నః ప్యార్ ' అను పెళ 

మును కళ్ళించుళొని 

ఉతిని వై వదములకు విశేమణంలు 

లగు (త్రీయావదంమిల తుదినమరు శృంగ 

మువకు వచ్చు వాగనుముయి పొల్ల దుకము 

|ప్రొణపర మైన క ర్మధారయనునందు 

ఉత్తర పరమువకు విశేషమైన శగ్ధర్మరూపము కుది 

“4 శారమున కచ్చుపరనుగువన్పుడు కర ఢారయమున 

పొల్ల “నో శారము ఆగమముగా వచ్చును 

ఈత డీవిధముగా వ్యాఖ్యానించుటళేరచే కరుశాతి 

లాతణికులందరు తద్ధర్మార్థళ విశేషణో శారమునకు 

ఆచ్చుపరమగునవ్పుడు వశాశాగనుము వచ్చునని సూ తిం 

చుచు వచ్చిరి & సూశ్రమునకు పూర్వాపరో నత 

ములీ సూత్రము సంధినిషేధ పరముగా ఛాటుచుండ, 
నళారాగము విధాన పరముగా అనళవి వాం 

నించెను 



అహోవిలుడు 

భావార్థక 'ట వర్డ్ విధాయకనూడ్ర వివరణ సందర్భ 

మున ఆహోబలుడు మహాకవుల [వయోగములను 
వళామర్శించి తప్పు వట్టుటకు సాహపీంచెను “భావే 
టవర్ణకోంకే నర్వేషాం (క్రియావడానాం స్యాతో అని 

ఆంధళబ్దచించాముణి స్యూశించినదీ అన్ని |క్రీయా 

పదములకును థావార్థమున “టి నర్షమగును ఆతడు 

ఘటించుట, నచ్చుట మొధలగునవి ఉదాపారణములు 

అభథర్వణుడు గీనిమెళొన్ని విశేషములను సూచించెను 

“వూర్వన్య నవి కారో నో న్తస్మిన్ లోపశ్ళకన్యచిత్ "భావా 

ర్ధః 'ట' వర్ణమునకు పూర్వమునందున్న 'ను' వర్ణము 

నకు లోపమురాదని దీని భావము అనుట, వినుట వంటి 

రూవముళే భాచార్థమున సాధువులనియు, అంట వింట 

కంట వంటి రూపము లసాధువులనియు అహోబలుని 

నిర్ణయము ఈ (ప్రకారము శ్రీనాథుని ప్రయోగము 

(పొమాదిళమని యతడు ఇండించెను “వలేన--- నుధు 

ఎట కాళాతి మజండి రమ్మని పీల్చి సని గొంట నీకు 

(థాళవము కారె... ఇళ్యాడి వచన స్య (ప్రామారి 

కత్యమే చేత్యవధేయం ఆంధ్రశాషాళూసణే “వినుటకు 
వింటయగు" నిళ్యాది నచేన వింశే ఇ్యాడీనాం సాధుత్వ 

ముక్తం శరనేన పరాన్తం “ఘటించుట కొరకున్, 
వచ్చుట కొరకన్” ఇశ్యాద్యాశారేణ సర్వత్ర 'ట' 

వర్ణకాదేవ విళ క్షయ। ఏవం స్థికే “నకులః గనియెడు 

కొరకు లీవు ఘటించుకంపె ఇశ్యారీనాం భాస్కర 

తిక్కాయ జ్వూదీనాం వచవాచాం కిం మూలమితి వయం 

నవిర్శగో ఘటించుట కొరకు ఇశ్యాదిగా 'టి నర్ణకము 

మీదే విశ క్ని భానంసీయుండగా, భాష్కర కిక్కయ 

జ్యలు 'కనియెడుళొరకు, ఘటించుకంిపి మొదలగు 

రీశని వ్రయోగించుటప మూల మేమియు మే మెరుగ 

లేపన్నారము ఇ ట్లహోబలవతి కిక్క నాదు లకుగూడ 

తప్పులు వమైను శా్త్రమునకును మవోకమ్మివయోగము 

లకు వైరుద్య్యము. కలిగినపుడు శ్యాన్ర్రమే ఇలీయమని 

అహోబిలుడు విశ్వవించిను ఈ సందర్భమున అథర్యణ 

శారిక యొకటి ఇట్లున్నది “శ్యాన్రవ్రయోగ నచసో 

శాత్రం 8లవదుచ్యశే | అనివన్నే పదే కేన ప్రయోగా 

(కయణం అలం=-దీనీ వాధారముగా గొని ఆహో 

ఇలుడు మనోకవి (ప్రయోగములకాడ నరెడిద్దుటకు వెను 
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తీయలేదు వనుచరితయందలి “అవ్పుపాలయిన కళా 

పలు రుచి యెంత, కనకూర్మి జేని అప్పునవె ముంచె' 

అను (ప్రయోగములను ఆనోోవఐలుడు విమర్శించెను నిత్య 

బహువచనమయిన ఆ పృజ్ఞమును అవు అని వకవచన 

ముగ ప్రయో'గించుట డోషమని వై సద్య పాళమును 

అకడు ఇట్లు ననరించెను “అన్నల పాలయిన య జ్ఞంబు 

రుచియెంత , అలికూర్జికేని అప్పలచె ముంచె” తుదకు 

అహోబలుడు నన్నయ మహోకవి వ్రయోగములనుకూడ 

సవరింసబూ నిను ఎట్లన- “రత్కతు శతంబునకంె 

నుతుండు మేలు” ఇక్యత మి వర్ణ కానంతరం నళార [క్రూ 

యకే తత శాగ తిరిలికేక్. “త|క్ర్కకు శతంబున శెన్న 

నుకుండు మేలు... ఇత్యేవ పొర స్పాధు! ఆహో 

బలుడు రిద్దినపొళచు ఏ భారతియందును శాన్సించదు 

“*వయోగ మూలం వ్యాకరణం ', “వయోగ శరణా 

వైయాకరణాః' ఆను నుత్తమ పద్ధతిని ఇతడు పాలించి 

వాడు కాడు శాన్త్రమునకు పొధాన్యమును ప్రయో 

గమునకు గెణత్వమును ఇచ్చుటచే అవోజలుడు 

విమర్శునమునకు గురియగుచున్నాడు 
మొత్తమునకు అనోబలపండితుని కవిశరోగూషణ 

వ్యాఖ్య ఆం ధళబ్టచింతామణి..... అథర్వణ శారిశానళు 

లకు సమగ్రమ.ను విమళ్ళాత్మకమునగు వ్యాఖ్యాన మై 

మనోథాన్యమునంటి యుర్గగింథమునై, తరుచాశి 

యాంధ్రలాతణిపలకు నర్వతోముఖముగా మార్గదర్శి 

యయ్యిననుట సత్యము 

సేలిం శో 

అహోఐలుడు - (క్రీ ₹ 1500 సంవత్సరము 
(ప్రొంళమువాడు అంధధ్రుడు అనోబలచేత |ప్రాంశీ 

యుడు ఇతడు సెలవాటి వైదిక (కావ్మాణో త్తముడు 

(శ్రీగుత్త పండితుని క్రమొరుడు "వేద, వేదాంత, తర్క, 

వ్యాకరణ క్యాశ్త్రనిష్టాకుడు, నంగీతళ్యాన్ర్ర పండితుడు 

గొన్న బైణికుడు తనకు చేకూరిన సమ్మగమైన అనుభవ 

మును పురస్కరించుకొని సంగీత పొరిజాతము' అను 

చక్కని పంగీతలతణ (గ్రంథమును కెండు శాండము 

అలో రచించెను అందు మొదటి శాండమున శరాగగీ 

శములను రెండవ శాండమున వాద్యశాళ ములను 

చెప్పను 



4 ₹ 1810 వ నంవర్సరమున నిళ్ళంక కరుచాం 

కితుడగు కార్రజేన మవీనుహుడు రచించిన సంగీర 

రశ్నాళరమునందలి విషయములకు కొంతవరకు అనున 

రించి వై (గ్రంథమును ఇతడు రచించెను ఇతడు కొను 

రచించిన “సంగీత పొరిజాతము' అను (గ్రంథమును 

fe సంగీత పారిజాతో౭యం సర్యశావు ప్రడోవృణాం। 

అలోబలేన విదుషా [క్రియతే నర్వసిద్ధయే॥ 

ఇను బ్లోకము బట్టి నందేహములను తీర్చి నమ_న్తమైన 

కోరికలను బద్ధింవ జేయు చావినిగా ఉద్దేశించి రచించినట్లు 

శెలియుచున్న డి వీణయందు న్వరస్థానము కొరకు సారిక 

లను మెట్లను పెట్టు పద్ధతిలో [కొత్త సంప్రచాయమును 

మొదట వెళ్లడి చేపినడి అహోబల వండిశుడే డీవినిబట్టి 

వీజయందు ఇంక కొలతలో ఈస్వరోయు ఉక్నదను విష 

యము తెలియగలదు రశ్నాళరుడు వడు శుగ్ణన్వరములు 

సం(డెండు విళ్ళశిన్వరములు కలవని చెప్పెను అహో 

వలుడు ఇరువది లెండు విళ్ళలి న్యరములకు పేర్కొ నెను 

హిందూస్థానీ గానములో శుద్ధ వికృతిశ్వరములికు (క్రమ 

ముగ కోమల త్మీన అను నానుములు కఠవు కర్ణాటక 

తిలోని పొధారణ గాంఛారమును త్మీవగాంధార 

ముగా, శశి! విషాదమును నీవ్రనిషార ముగా, అంతర 
గాంధారమును త వశర గాంధారముగా శాకలి నిషార 

మును లీవతర నిషాదముగా, మృదువంచమమును అనగా 

వళాళీ నుధ్యమమును శీ వ్రశర మధ్యమముగా, శుద్ధమధ్య 

మమును ఆతిక్మీవళను గాంభధారముగా "ేర్కొ నెను 

హిందూస్థానీ గానమును అనుస్టించు వారలకు సంగీత 

పారిజాతము (ప్రమాణ (గంధము డినీనే ఇప్పటికిని 

హిందూస్థానీ గాయపవులు కొంతవరకు అనువరించు 

చున్నారు, 

నోనా 

అహోలిలను . (క్రీశ్రైలము, అవోలిలమ్ము 
సంగమేళ్వరము, మనోనంది కర్నూలు జిల్లాలోని మ్మ 

సిద్ధ 'చేశములు అహోలిలము తన్న మిగిరినవన్నియు 

శినవరమ్రైనని ఆవోలిలిము వై క్టవకేత్రము విశిష్టా 

చైవ మశష్థుల కయ్యడి సవిత య్మాశాస్థలము 

మ్యాతమేశాక్క తదితర నుతములవారికిని ఆరాధ్య 

మయ్యెను 

అబోలీంయు 

అబోవిలము కర్నూలు మండలములోని శికువెళ్ళ 

శాలూ కాలో రుగ్రవరమను [గామమునకు అయిదు మైళ్ల 

దూరమందు కలడు న్లమళి కొండలలో మనోజ్ఞమైన 

్రకృతి రృళ్యముల మధ్య ఈ కత వెంప్పుచుండును 

గొరణ్యక శీ పుడు తన కుమారుడ్రైన పల్లోదునివె 

చుళాగళ మొనర్చు ఘట్టమువందు విస్తువు నరసింహోవ 

శారమెత్తి తన భక్తుని కాపి డిన వవిత్రస్థలమిదియే అని 

పొరంవర్యముగా వచ్చిన కథ గలదు నరణంవాస్వామి 

శొంకళముగా నిక్శితమై“ట్టే ముప్పదిరెండు వుణ్యతీర్థ 

ముళో ఇదియే (వముఖమయినది ఇచ్చట నరీణంబా 

స్వామిక అంకిళనుయిన తొమ్మిడి చేశాలయములు 

గలవు ఆ దేవాలయము అన్నియు వడిమైళ్ళ చుట్టువట్ల చే 

కలవు అందుచే ఈ ప్రదేశమునకు సంచ్మకోళ తీర్థమనియు 

"ఛేరుగలరు 

ఈ మేత (ప్రాంతములోనున్న నవ నరసించంలకు 

(వబ్లోదనరద నరసింహాస్వామి ఛ(త్రవట నరనించాస్యామి 

కరంగి నరబంవాస్వామి (యోగానంద నరవీం నాస్వోమి) 

ఉగ్రవరసీంవాస్యోమి, గువోనరసింహప్వామి, [క్రోథనర 

సింహస్వామి, మలోల నరసింహస్వామి, జ్యాళా నర 

సింహస్వామి, పవన నరసింవాస్వామి అను "వేర్లు ఉన్నవి 

వీరిలో “మలోల నరబంపొస్వామి శాంత న్వరూవుడు 

అడ్మీదేవతో నడా నరన వల్లానములాడుచు నుండును 

శాకకీయ [పళావర్యద్ర మవోశాజు బంగారు ఉక్చన 

విగవామును సమర్చించివాడు అవోవిలం నుకము 

జీయ్యరు తన మరములో ఇష్ట జ్రైనముగా పూళించు 

టకు దానివి తీసికొని వెళ్ళిపోయెను ఇక్కడ ఒక విశిమ 

'మేమనగా స్వామివారి కూర్చుండియుండును కుడి 

శాలు (క్రిందికి [వేళ్ళొడుచుండును చానికి పొదుక 

శొడిగియున్నడి అందులేక నురాధిసతి విగ్రహమును 

ఎక్కడి! తీసికొని వెడల దలచికే అక్కడికి వెళ్ళుటకు 

ప్యామి సంసిద్ధుత్తై యుబ్నారను ప్రతీతి వచ్చివది 

దట్టమైన నృతముల నుధ్య నల్లమల కోండల నాను 

లొని ఉన్న చానిని దిగువన అసోలిలనునియు, 8800 అడు 

గుల యెత్తుగల సర్వతముపై నున్నచానిని ఎగున 

అవోలిలమనియు అందురు 'వేదాగ్రి, గరుడాద్రి అను 

"పేర్లలో ఆరెండు సర్వశములు ఏలువవిడుచున్నలి వాటి 
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ఆభోవీలను 

మధ్య భవనా అను సెంయేరు [ప్రవవాంగుచు. కుంగు 

నదిలో పడును పర్వర దత? (ప్రొంంమందుగల ఉగ 

నరగంపాస్వామి కేచాలయపు ముదటిగుపాచెంచి. ఒక 

ఇమువ్వుంథ ముండుటచేఎ. నరసింహాస్వామి ఇబ్బటనే 

ఇమైకని చెబ్బురుందురు 

ెద్ద అహోబిల బు (దిగువ) రాతిలో ఏర్పడినది 

చాలిక చెంత "వెంద్లీ హాతుకుగనున్న ఇంచేశ కలదు ఆమె 

శారణముగ జే అడవిలోచుండు ఇెంచులంంరు కరసీంహ 

కయి! ముఖ్య ధట్తలు నాకి శేటోని ఫాల్లున మాస 

ములో ఇనగు. తిరువాళ్ళయందు భొన్ని (వఠ్యేళ 
సౌకర్యములు కలవు ఆ చెంచు చూచి లకీ శన 

భర్తృ యొక్క. విశ్వాన ఘోకుకత్సిమునకు చింతించి 

పర్వత మెక్కి 'మొకళండి ఆకుచోట నివాస మేర్చరచు 

కచెను అక్కడ ఒళవైవు భయంకరమయిన "పెద్దలోయ 

కలదు రానిరెంత “ల ఇనువ స్తంభము చుట్టు నం తానము 

లేని ఆడువారు (ప్రదషీణ మొనర్చిన సంకాన భాగ్యము 

వొందుదురని ('ీరి 

ఈ చేవాలయను 14 వ శశాకియందు [వతాపరుద్రుని 

శే వీర్మింపబడినదని చెప్పుడున్నారు ఇంళవరకు అందుకు 

శావకసిన సావ్యము లభింపలేదు ఆడి భరకోప ఉయ్యం 

గారు మొవటి ఆచార్యుడుగా నున్నందున ఆరని చారనులే 

ఇన్పటికిని ఆవోళిల మశాధిపతులుగ నున్నారు ఇప్పుడు 

చారు పూవాది కార్యక్రమములను చేవష్థానమునందు 

వడిపీంచుచున్నను ను(దామ కాష్ట్రమందలి తిరువళ్ళూరు 

లోనే వారి నివాసము విజయనగరళాకాలు చేచాలయ 

మునప గొన్ని (గ్రానుములు, భూములు ఇనొములుగా 

ఇచ్చిరి ఆందులో కిగువెళ్ళ, కోవెలకుంట్ల ఐడ్వేలు 

(కడవజిల్లాకు చెందినది) కాలూ కాలలో 40 ఎకరముల 

భూమియు, ఆనంకసుళంకిల్లా కాటి వ్యతి కాలూ కాలోని 

గుండాల భోజుల అగ్రహారము అను కనాను (గొను 
ములును మాత్రమే ఇచ్చట శలవు ఒకప్పుడు దేవా 

లయను చాల జైథన మనుభవించుచుండెను ఇందు 

శాకలీయ, విజయనగరపు రాజుల శాలముబాటి శ 

సంపద దృగ్గోచరమగును 16వ ళశాట్టమందు 

గోల్కొండ. నుళ్తాను ఇవిహీం కుతుబ్షా చేతులలో 
ఈ దేవాలయము. పడినప్పుడు విలునగళ అథ రణాదులు 
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అఎవారిం )విడిశు 18 ఎ కళాబ్టములో కర్నూలు నవాబ్ 

అగు మున్యార్ ఖాన్ యొక్క స్యాధీనములోనికి వచ్చి 

నపుడు యాప్రికులవై వన్నుగూడ విధింవఐడి యుండెనట! 

కంఎలో (శ్రీనివాపొచార్యుడనువారడు చదువుళొను 

చున్నపుడు నరనీంవాస్వామి కలిలో కనబడి అహోబిల 

నంకకు వెళ్ళి సవ్యాస్మాశనుము స్వీకరింవును నెనట | 

ఆ దేవాలయపు ధర్మక శ్రయైన ముకుందరాయలకు 

కూ ఒచేకమయమున కలలో కనబడి కంచినుండి ఒక 

భప్తకు రానున్నాడు. న్వీకరింపునువెనట (శ్రీనివాసా 

చార్యులు ముకుందళావు మాొట్లాడుకొనుచుండగ నర 

నించాస్వామి సన్యాలరూవమున వచ్చి, (క్రీనినాసో 

ఛార్యుకి నన్యాఫాశ్రమమిచ్చి "ళరకోవయతి" అని 

వానుక రణము చేయుటవలన నే చారి పరంసరకు ఆషేరు 

కళ్గెనని ఆందురు 

మొదటి శశకోపయకి కీవిశ కాలము (క్రీ శ 

1878 నుండి 1468 వరకు అని నిర్ణయము చేయవిడినది 

ఆతర్వాత అహోవిలములో గర శాసనములలో నొళచానీ 

వలన క్రీ శ, 1565లో వధాశినరాయలు వష్థనరాంకుళ 

శఠకోవయతికి భాష్యావుతమను |గానుమును చానముగా 

ఇచ్చినట్లు శెలియవచ్చుచున్నది, తరువాత |క్రీ ళ 15/8 79 

చంవత్సరముల మధ్య గోల్కొండ సుల్తాన్ 

ఇద్రహీం కుతుబ్షా విజయనగరముపై దండె కిచ్చి 

"పెనుగొండవరకును చాడిసల్పెను అప్పుడు అహోలిలము 

అతని ప్యాధీనమగుటచేత అయిడారు సంవత్సరములు 

మవాన్ముదీయుల వళములో నుండిపోయెను విజయనగర 

చక్రవర్తి రెండన వేంళటవకిరాయలు [కి శ 1048 

పంవత్సరములో మరల అవోలిలమును స్వాధీనము బే 

కొన్నట్లు ఆచటగల శాననము (ధువవరచుచున్నది చంద్ర 
గిరిలో పాళున వంశీయుల కాలమునుండి శ్రీగృష్ణ దేవ 

శాయలనరకు ఈ క మన్నీ విధముల పళ క్రమును 

గలిగి ఉండెనని చెప్పవచ్చును 

ఇనువ స్తంభము విణెము కొన్మురాజు అనువానిరేత 

14 న శశాక్టియండే నిర్మించబడినదని శెప్పుడురు డీబా 

అయమందు 1క, 16 శణాబ్దులకు కందిన అనేక దాన 

ఇాసనములు కొండవీటి 'ెడ్డిరాజుల వాటివి విజయనగర 

శాజిలనాటివి కలవు 'వానివలన కొంతవరకు చరిత్రను 



శిలిసికొనగలుగుచున్నాము అవోలిలము మళ శాళ్య 

కలాపొలకు (ప్రధాన కేందముగా నుండుటదేత ఆంధ్ర 

చేశ మునందలి రాజకీయ, సాంఘిక, సారన్యత జీవితము 

లలో డానీ కొక వ్రత్యేళస్థానము లభించినది ఆ దేవు 

నకును, ఆ (పొంఠమునకును సంబంధించియున్న జాన 

వద "గేయము ల'వేకములు వేటికవి నిరివిగా జనబాహుళ్య 

మందు [ప్రచారములో గలవు అందులో కొన్ని చెంచెళ 

యొక్కయు, నరసింవాస్వామి యొక్కయు ముగ్ధ [వణ 

యీమేను వర్తించు కళాఖండములు మనోజ్ఞ ములు. పద 
శవిళారచనలో సుక్రబద్ధుడైన భాళ్ళపషాక అన్నమా 

భార్యుడు తన అమేయమైన సంగీత |ప్రభానమున (క్రీ 

శేంథపేళ్వరస్వామి నై కీర్తనలు రచించి, తెలుగుభామకు 
అనురత్వమును చేకొర్చిన మవోనుళావుడు ఈకడు 

అనోలిల మరాధిపతియొక్క (ప్రోళ్ళావామును తొలు 

దొల్త నందుకొన్నా డట! 

విశిష్టాద్వైత మత (వ్రచారశేంద్రముగ నుండి |ప్రకృతి 

కొందర్య విశేష శోఫితమై చార్మితక సంపత్తి గలిగి, 

అంధ్ర జానీవద జీవితములో నంతచ్భాగమై ఉత్తమ 

శాత్మియ వికానమునకు తోడ్పడిన అహోబిల 'శేతము 
ఆంధ్రజాతి! గర్వశారణము ఈ మధ్య ఉదారులయిన 

భప్తల నవోయమునలన మంటనములు గోవురములు 
(ప్రాకారములు వెంసినవి సులిక్ట (తయాణసొళర్యములు 

శేహారుచున్నవి (పకుత్వ హీండూధర్మాడాయశాఖకు 

వండిన శాసనము క్రింద ఆ “దేవాలయ పరిపాలినము ఒక 

భర్శక _ర్హృత్య సంఘముచేత నిర్వహింప బడుచున్నది 

ఫొల్లున మానములో జరుగు తిరునాళ్ళకు వచ్చు యా్రి 

కులకు అన్నివిఢము లయిన సౌళర్యములు గలిగింవ బడు 

టయేగాళ నరసింవాస్యామి ఉక్సనము ఒక్క మానము 

పొటు చుట్టువట్టు (గ్రామములలో ఆకి వైభవముగా 

అర వబడుచుండును 

దంవేను 

అయ రామరాయలు = అళియ శాముశాయని 

కీనిశము విజయనగరపామాజ్య చరిక్రలో ఒక (ప్రధాన 

ఘట్టము విజయనగర చక్రవర్తులలో పర్వ[శేష్టుడగు 

(క్రీగృవ్రరాయని జామాకరమి, ఆశని యనంతరము 

శామరాయలు నర్వాథిళారి అయ్యెను, యుద్ధళం [కము 

అయ రొమరాయలు 

నందును, రాజలీలిలోను ఎనుశాలిఖలభో అపమౌాను డని 

వ్రఖ్యాతిగడించి దక్కను సుల్తామలను అన వేతి కీలు 

బొమ్మలను గావించుకొరి, దతీణావళము*ీ విజయ 

నగరము (వ్రముఖసష్థానము నహించునట్లు అం చెన 

'శ్చెను కాని అతని స్వార్థనరతయు అధికారకాంతయు 

కుటిల తం[తములును విజయనగర సామౌాజ్య విధ్వంస 

మునకు చారికీనెను 

రామరాయని వంశము అయా యను మాటకు 

కన్నడభాషలో “అల్లుడు అని అర్థము క్ర గాయని 

ప్యుశికమైన శిరునులాంకికను వివాగానూడుటను పుర 

వ్కరించుకొని (ప్రజలు శాక్సల్యముకో అల్లుడని పిలచు 

టచే అళియ శామురాజవి అతడు ్రవిద్ధికె క్కెరు అండు 

అరలీటి వంశస్థుడు ఆరలీటి నంకజలికు నరవరివారనీ 

గూడ వ్యవవోరము గలదు చంద్రవంక ఊ(క్రియుల 

మనియు, కలచురి బిజ్టలుని సంఠతివార నునియు, నీలు 

చెప్పుకొనిరి ఆరవీడు మండలాధిపతు లయిన తరువాత 

నరపతి వంశేజులు ఆరవీటి వా రయిరి ఈ వంశమునకు 

మూలపురుషుడు వీరహొమ్మాశిరాయడు లేక బొమ్మ 

శాజు ఇతని పాతులయిన కొటిగంటి రాఘవుడు, సోను 

చేనరాజు ఆంధ్రదేశ మున & ౪ 18281860 మధ్య 

జరిగిన ప్యాతంత్య నువోద్యమమున నుట్రనిద్ధ నుగు 
ప్యాకను నిర్వహించిరి కంపిలరాజ్యము యొక్క, నళ 

చానంతరము (1820) ఢిల్లీ నుల్తానుకు [వశినిధిమైన 

మాలిక్ చాయకును పారద్రోలి, కురున్క వరిషాలనను 

వీరు కుడముట్టించిరి సోమచేవరాజు నునునుడయిన సిన 

భూషాలుడే ఈ వంశమున మొదటి ఆరవీటి (ప్రభువు 

ఇరని వుకుడయిన మిళ్క్ళురాజు “సాళువ నరపింనారాయ 

శాజ్యవ్రతిస్టావనాచార్యు” డయ్యెను బుక్క రాజు 

కుమారు డయిన భామళాజు కందనవోలు వేలను అతని 

కమారుడయిన (శ్రీరంగరాజునకు కిమ్మాంబయందు బదు 

గురు నుపుత్రులు ఉద్భవించిరి అందు మూడనవాడు 

ఆశీయ రామరాయలు | శ 1605 లో జరిగిన ళ్ళి 

కోట యుద్ధమువాటికి రాముళలాయలు 80 సంవత్సర 

ముఠవా డని 'ఇలియుచున్నది అందుచేక ఆకడు (క్రీ శ 

1485 (ప్రాంతమున జన్మించియుండు నని ఊహింప 

వచ్చును 
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ఆయ రామరాయలు 

కామళాయణ ధ్రీకృష్ణదేవరాచుల. శామకాయల 
శాల్యచంలను. గురించి తెలియుటలేదు. ' గోల్కొండ 
సుల్తానైన కులీకురుఖముమానలన కండ కనో లు మండలమును 

బడని కొంల కాలమునకు అదెలా (లీజపూర్చులే ఓడింప 

ఇడి ఇ మండలమును కోలోవుటలేం కుతుబ్షా ఆగ 

హించి శామళాయలను తక కొలువునుండి ఐహిష్కు 

శించెను కరుచాళ అకడు క్రీకృష్ణరాయల కొలువుకందు 

శేరెను! అరి ఒక మున్లీము చరిత్రకారుడు. (వ్రానీ 

యున్నాడు చె సంభుటనలు కృష్ణరాయలు నించోననము 

ఎక్కుఓకు (8 ౪ 1509) పూర్వము జరిగియుండును 

(క్రమముగా శామళాయలు కృష్ణ రాయ నీఆస్థానమునందలి 

(అముఖన్య క్రలలో ఒకడ య్యెకు ఆతని భక్తి సామర్థ్య 

ములను ళాజనీలి వై శారద్యమును గుర్తించి కృష్ణరాయలు 

అతనికి తనకుమా ర్టెనిచ్చి విబాహామొన'చ్చెను అనంతరము 

చిగ్యిజయ యోళలలోను, ఇబగ్కు లడగ శాఖ్యములను 

వలుటలోను శామరాయలు శృష్ణరాయలకు తోడ్చ డెను 

ళన మరణశాలమున (1880) సౌమాఖ్యఫొలనా 

భారమును శామళాయలకు అవ్ఫగింరి, తన తమ్ముడైన 
అచ్యుతజేవ రాయలకు వట్టోభిమేశ మునర్చుటవ కృష్ణ 

గాయలు అతనిని అజ్ఞావించెను 

రామరాయలు, అచ్యుకదేవరాయల  ళృళ్ణళాయల 
మరణముతో రామరాజునంరు అధికార వ్యామోహము 

ఇెంపొంెను చేజిక్కిన సామ్రాజ్యమును అచ్యుకరాయ 
రిప అబ్బగించుటకు ఇష్టవడళ, ఆత్యల్పవయన్కుడైన 

కృష్ణరాయల పమాథని సార్వభామునిగా |ప్రకటింది 

శామళాయకే సరిపొలన సాగించెను కాని అచ్యుత 

శాయని నశమునాద కొందరు రానురాయలను వతి 

ఘటించి రాజ్యనీంవోనన మును అచ్యుతునకు అప్పగించిరి 
అచ్యుతరాయలుకూడ శామశాయల విలాధిక్యమును 

గుర్తించి, కృష్ణరాయని పమారునికోభాటు రాజ్య మేలి 

పొగకు (క్రీ ౪ 1688 ప్రాంకమున కృష్ణరాయని 

కుమారుడు. కురణించుటనేత శానురాజు వలుకుజడి 

వెనుకంజ వేయసాను ౪ రళాస్యమును కనిపెట్టి 

అచ్యుకనాయలు, తన శానమరరియేన సలకరాజా 

తిరుముళయ్యమ [ప్రధానిగా నియమించి (1584) రాజ్యము 
శేయహాగను 

ళాముళాజు ఈ పరిణానుములను ముందుగవే ఊహించి 

ఎదు'రెర్తు లెత్తుటకు తగిన జోగరూకతను వవూంది 

యుండెను సామాజ్బమున బలవంతులైన (వ్రళువులు 

అనేకులు ఆకనికి ఆండయై నిలచిరీ ఆతని తమ్ములైన 

తిరునులరాజు, వేంకటాాద్రరాజు గుత్తి కందననోలు 

శాజ్యముళను ఏలుచుండిరి ఆతని ఏినతం[డ్రులలో తిమ్మ 

రాజు అవుకు రాక్యమునకును, కొండరాజు ఆదవాని 

రాజ్యమునకును అధిశతులుగ నుండిరి గండికోట మ్స 

సాని శిమ్మా నాయకుడు, అనంలేప్రురము వాండై హను 

= నువ్పవాయకుడు, నడిమిదొడ్డీపా లెయి మెసా స్యా 

వాయకడు, ఆతని చెప్పుశేతలలోనివారు వీరి సోయ 

ముతో రానురాయలు అచ్యుతుని శెరగొనెను తిరునుల 

జేవియు చిన్నా చేవియు (శ్రీకృక్లరాయని భార్యలు) 

శామరాయల పట్టాభిపేక మునకు పన్నావాముళొనర్నిరి 

కాని నలకరాజు తిరుమలయ్య అతని వట్టాభిమేక వివ 

ర్యయ మొనరించి, అచ్యుతుని లింధవిముక్తుని గావించి 

సంపోనవమున ఆతనిని పునః |వ్రజిస్టించెను ఈ పరిస్థితు 

శిలో విజయనగరమునా దండె త్తినచ్చి, స్యజేళమున 

విన్లవము. చెలరేగుటచే వెంటనే నురలిపోవుచున్న 

ఆదిలో అచ్యుతరాయ రామరాజుల నడుము ఒడంబడి 

కను కుడిళ్చెను దాని ననునరించి రామరాజు తన జాగీ 
రును స్యతం[త్రముగ చేలుకొనుటకు అచ్యుతరాయలు 

నమ్మకించెను 
రామరాయలు, నలకను తిరమలరన్యీ అచ్యుక 

రాయల అనంతరము (1548) అతని కుమారుడు వేంళట 

నతిరాయలు సార్వభౌను డయ్యేను అతడు జాలు 

నందున అధికారము సభకము థిరుములుని సా న్తగళ 

మయ్యెను దుళ్ళార్సడగు శిరుములయ్య వీంవోననమును 

ఆక్రమింన యశ్నించుటను [గహించి పార్వథౌముని 

తల్లియగు వరచాంలిక, ఆదిల్ సాయంక్క నవోయమును 

అర్థించేను ఈలోగా అచ్యుతళాయల అన్నకుమారుడును, 

గుత్తి దుర్గమున బందీగా నున్నచాడును ఆగు సచాళిన 

ఛాయలను సొర్వళౌనునిగా ప్రకటించి రామరాయలు 

కూడ ఆదిల్షా నవోయమును కోరెను ఇట్లు ఇరువడ 

ముల (ప్రార్థనలను అంగీకరించి ఆరిళపా దండె శ్రి 

నక్చెను అట్టి ఆదిల్ షోను ఓడించి పొరద్రోలి 'వేంశటవలి 
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కాయలను సకుటుంబయుగ తుదయుట్టిం నీ శయ భాంకు 

లైన వ్రజలను ఒఎఎఏరోచి ఎలకము లీకుమలయ్య విజయ 

నగర సీంహోనన మధించెను వాగాటికి ఆతని కా 

ములు మితిమీరుటశే (పజలు ఆదిల్షాను అహాంనించిరి 

కాన అళడు తన దురపాం కారముచే (క్రణల అభిమాన 

మును గోల్పోయి (పాణభీతితో రన రాజ్యమునకు పారి 

పోయెను ఇట్టి వర్భితులలో తిరుమలయ్య యొక్క దుష్ట 

ప్రరిపాలననుని తుదముట్టించి, దేశమున కాంతి భదత 

'చెంకొల్ళుము అని (జలు అనేకవిధముల రాను 

ళాయలను (ప్రార్థించిరి రామళాయలుగూడ ఇట్టి తరుణ, 

మునశై వేచియుండిను అందుబేత తన పతనము వారిని 

కూర్చుకొని విజయనగరమునకు సరియైన “వెనుగొండను 

వళవరచుకొని ఆటనుండి బయలుడేరి కోమలి కేరంచర్ల, 

జూటూరు, లెడగల్లు, ఆద వాని యుద్ధములందు తిరుమ 

అయ్యను ఓడించి రుద ౪ శనీనీ మి(క్రళ్భందముతో తుంగ 

భగ్రానడీతీరమునవధించి విజయగర్వముతో రామరాయలు 

విజయనగరమును (ప్రవేశించెను ఎచాళివళాయలు 

చ(మహోశ్సవ మళ్యంశవైభవముగ జరి7ను (1540) 

రామరాయణు, నదాశివరాయలు వడాశిన రాయలు "పీరు 

నపమా(శ్రమే సార్వభౌముడు, |ప్రభుత్వశారమంతయు 
శామకాయళే వహించెను మొట్టమొదట దండ వాథుడుగ 
నున్న రామరాజు (క్రమముగ పశ్వాధిశారి అ' 

ననియు రాజాధిరాజ, రాజసర మేశ్వర వీరప్రళాస 

మవోరాజాది పార్వఖౌమోచిత విరుదములను ధరించి 

ననియ్క యువళాజసదమునుగూడ బడసెననియు స్థానిక 

చరిత్రలు నుడువుచున్నవి చినరకు సదాశినళాయలను 

జెరపాలలోనుంచి సంవత్సరమున శోళమారు నూశ్రము 

అశనిని |వజలకు (వచర్శింశి, పొర్యక్ మోచిక మర్యార 

భొనర్చుచుండిను ఆనీకూడ తెలియుచున్నది 

నదాశివళాయలి పట్టాలి మేశానంళరము రామళాజు 

తనకు శకువులై నవారిని తొలగించి, తన ఆధిశారమును 

బలంసరచుకొ వెను అతని అధికా రబ్యూ మోనామును నీర 

సీంచుటచే గాబోలు, చాటివరకును విజయనగర సామా 

జ్యమును భక్షి విశ్వానములతో కొలుచుచుండిన సాకు 

వాది వంశములు వదచ్యుతినం బెను స్వార్థపరుతై రామ 

రాజు అనుసరించిన ఈ అంతరంగిక నిధానము, ఆరవీటి 

అయ రామరాయలు 

వంక పనలు నుగరుశూర్ల మేర్చరవినళు. లకి విజయ 

వగర స్మామౌజ్యళ ఎనాడ.లకు భేదించి వై చెకు 
శాజధానితలో తనే మార్గము నిష్కంట"” మైక వెంటనే 

శామళాయలు దతిణదేోమున |ప్రనీన అశాంగె 1డచు 

టకు నిర్ణయించెను ఈ కాలమున దఉణ దేకమున స్థానిక 

(వభువులతోళాటు పోట్నగీను వారుకూడ అల్లరులకు 

శారకులైరి పోర్చుగీసు బారు నుత ప్రభార మొకర్చటయే 

గాక, దేవాఠయోములను పడగొట్టి చర్చిలను. నిర్మింప 

సాగిరి చోరనుండలరీరమంగలి పళ్లెనాండ్రకు కిరస్తాని 
మత మొనగి చారిని విఃజయనగరార్రీకుల్చై దుంశగయు 

ఆ} పురికొల్చుళుండిరి రామేశ్వగముక శేగు యాత్రా 

పరులను అనేకవిధములై న హింసలపు గురిచేంసుచుండిరి 

మ్మప్రవిద్ధములయిన తిరుపరి, శాంచీంగరము మున్నగు 

హైందవ శేత్రములనుగూడ కొల్లగొట్టుటకు ప్రయత్నిం 

చికి (1545) అందుచేత చారి దుష్కృల్యములను 

మాన్చుట ఆళ్యవఎరమై యుండెను రామరాజు ఇది 

గ్రభాంచి చిన తిమ్మరాజు, విరలరాజు అను సోరరులను 

చతిణదేళదండయ్యాతకు సంవెను వీరు మధుర, శంజా 

పూరు, నాయకుల సవియముతో శన్నరసునాడు, 

టూటిశారన్, రిరువాడి శాజ్యములింరు తీరుగుకాటుల 

నణచి కన్యాకుమారికడ విజయ న్తంభమును (వతిస్థించిరి 

బోర్పుగీనువారి చుండగములు తెన్ను 1646 లో పోరు 

గిమ గనర్నరయిన డళాష్టోో రామరాయలతో సంధి 

గావించుకొవెన శాని రామరాయలు పోర్చుగినువారిని 

విశ్వనింతక 1648 లో కాను నెయింటు థోమ్ 

దండె త్తి విరలకాజును గోవావైకీ పం'వేను లోర్చుగీము 

చారు ఓడిపోయి శాయలకు కన్నము శెల్లించిరి 

శాఘరాయల, సహన్మురీయులు శాన గాయలు 

మవామ్మడీయులిపట్ల అనుసరించిన రాజీకి విచిత్రమైనది 

హిందూనుతవిధ్వంన మే మహమ్మదీయు9 ఆశయమనియు 

చారిని అరికట్టుటకును, హిందూధ ర్మములను రతీంచుట 

కును విజయనగర పామాజ్యము వెళిపిను అను సత్య 

మున. రామరాయలు విన్మరించినట్లు కన్చించును కన్నెది 

రించిన హిందూనర్దారుల వై (ప్రతీశారమునకో అగునట్లు 

శన కొలువున ముస్లిము ఉద్యోగుల నంఖ్యను ఇతడు 

ఇండెను బకా_ ఉల్ నుల్కులవేంటినారు ఉన్నత 



అశియ రామరాయలు 

సేదవులంది విజయనగర నై నిళవిళమును, రతణను గురిం 

చీక పిశేషములకు గ్రహింబీగలిగిరి విజయనగర, బవ 

మనీ శాజఖ్యములమధ్య యుద్ధము సంభవించీన క్ల్సష్టసమ 

యములిందు ఈ మహామ్మడీయులు విళ్వానఘారకుగురు 

రనియైన రామరాయలు ఊఈహింవకపోవుట అనర్థడాయక 

మయ్యొును అడియుముగాక డక్కనునుల్తానుల అంతఃకలి 

గముఠందు జోక్యముక లీగించుకొని చొమళాయలు ఒక 

శవైనొకరిని రెచ్చగొట్టి, అందరిని శానోడించుటయేగాక 

శషయనగ రమునకు అ(గ్రస్థానమును పొధింసగళ్లెను ఈ 

విసయమున శామరాయలు చాలవరకు కృష్ణరాయల 

అడుగుజాడలలో కే నడశిను, కాని ఆవిశానమును చరను 

స్థానమునకు కొనిపోయి, నుల్తానులకు విజయనగరము 

నందు అనూయాబ్వేషములను వారిలో వారికి ఇక 

మఠ్యమును "సెంపొందిందెను శామఇాయల జోక్యము 

వలన సుల్తానులలో కతిగీన నూశన శై తన్యమే కావని 

శంగడి యుర్ధమువకు చారికీసెను ఈ ఘోర సంగ్రామ 

మునకు రామరాయలు నువామ్మడీయనుతము వై చూసిన 
శ్వేనమే కారణనుని ఫెరిస్తావంటి ముస్లిము చరిత 

శారులు (వ్రానీవవ్రాతలు నిశ్వసీంపదగవు శామరాయలు 

మహామ్ముధీయలము ఆశ్యంత గొరనముతో రూలేను 

తవ సోరరుడయిన జంషీడ్ షాకు భయపడి శరణుచొచ్చిన 
మాలిక ఇఖహీమువకు ఆశ్రయ మొసగి ఆక్రనికి జాగీరు 

ఇచ్చుట యేగాళ (1548-1560), ఆంమీగుమరణానంతరము 

అతడు గోల్కొండ నుల్తాను అగుటకు రానుళాయలు 

శేపిన ఉనళారము అమూళ్యమయినది నీజవూరు మల్తా 

నయిన అలీజదిల్ షాను కాముళలాయలు వుక్రనమానముగా 

(ేమించిను అరనిని ఆకేళ పర్యాయములు రశింశెను 

శన అప్టావముకందలి చునామ్మురీయుల నుశ విశ్వాసము 

లను త మాత్రము అశడు తృణీకరింనలేదు చారు శారు 

వకు నేలున్మ రిం రని కలిసికొని, శామళాయలు తన 

నీంచోసనమువై కొళానుయొళ్క (ప్రతిని ఉంచుకొసెడి 

వాడట ! అందుకే రాయల నుఠజ్వేసముగాక, హిందూ 

మహామ్ముడియుల మధ్యగతి సహజ'ద్యేమమే, విజయనగర 

అఢిశారనై కచాభివృద్ధి సుల్హామలలో కలిగించిన భయో 
(దేముకే, ఛాతీ కంగడి యుద్ధమునకు కారణములు 
అనుట నిన్సంళయము 

మొట్టమొదట 1548 లో శానురాయేలు నిజాంపాతో 

(అహామ్మడు నగరము) శేరి కబహీంఅదిల్ డొ (వీ 
పూర్చుతో పోరాజెను ఇబహిం సంధికేసికొని యుద్ధము 
నుండి విరమించెను 1556లో అషామ్మదునగరు గోల్ళొండ 

నుల్లానులు కోలిన్ లీజగ్రారవై దండెత్తి, గుల్బర్ణాను 

ంచిరి ఇ|విహీం (పొర్ధనవ్రై రామళాయలు 
జోక్యము. కలిగించుకొని సుల్తానులనుధ్య సంధికుదిర్బి 

యుద్ధమును మానెను ఇబహీం మరణానంతరము. 

ఆరని కుమారు డయిన ఆలీఆడిల్పా, వప 
*బ౦ంవోనన మెక్కెను అలీ జాలుడగుట నదవ కాళముగా 

(గ్రవొంచి విజాంపా లీజవూర్యువై దంజెళ్తను ఆలీ 

విజయనగరమునకు పొరిపోయి రొమళాయల ననా 

యము ఆర్జించిన కుకుల్షొను (గోల్కొండ) వాడ 

గట్టుకొని చాయలు విజాంప్నావై దండె ల్లీ "'దౌరంళా 

కాగునరకును సేనలను నడిఎంచెను నిజాంపా సళా 

ఇయమంది, కల్యాడిదుగ్గమును ఆలీ ఇదిలా కొని 
సంధి రేసిక్రొ'వెను 

రామరాయల విజయ సరంసరలు, గోల్కోండ 

నుళ్తావైన ఇబ్రహీం కుకుబ్షాలో అనూయార్వేషము 
లను (వజ్వలించ 'జేవెమ శానురాయలు తన కొనర్చిన 
మహోపళారమును గూడ లిషరించి ఆకని కుదముట్టించు 

టై ఇలిహీం కుతుబ్షా వ్రయత్నింసాగను స్వ 

యుద్ధమున రాయలు అవొమ్మదు నగరమును ముట్టడించు 

సందర్భమున కుతుబ్షా రవాన్యముగ నిలాంపాతో 

నంధ్ధిచేసేకొని దుర్గరతకులకు సవోయ మొనరించెను ఆధి 

యుమగాక, కొండనల్లి దుర్గము నొనగుదు నని రాయ 

లము నిజాంపాతో సంధి కొడజరలెను ఇని ఆవాగ్గాన 

మును మన్నింపలేదు కానుశాయలుగూడ కుతుబ్ పాసై 

తీరుగునా టొవరీంచిన జగ దేవళావ్సనకు ఆశ్రయ మొనగి 

ఆరని అగ్రరామును రెచ్చగొక్టైను అందుచే కుతుబ్షా 

నిజాంషాతో నంధిశేనీకొని తన కమా లెను ఆతని కోనగు 

టకు విర్ణయించిను ఈ నీబాసాము శల్యాణదుర్గమున 

'శేయవలె నని పఠుల్సా నిజాంషాలు 15658 లో 

కళ్యాణిని ముట్టడించిక 
ఆదిల్షా, లరీదుషూ (తీరరు) లకో కలసి శాన 

ఛాయలు పకుజ్షా. నిజాంపాలతో = యుద్ధమున 

ao 



డిగెను తన రమ్ముత్తైక వేంటా(ద్రిరి గోల్కొండ వో 

జంసీ రామరాయలు శల్యాణిమై 'సేశలను నడిబంచకు 

ఇది విని ఎనైజాంపా, కుతున్ షాలు ముట్టడిని విరమించి 

శమతను కాజ్యముల 'కేగరి ఛాయలు అహామ్మదు 

నగరము వరకు చేగి నిజాంషా తన అధిఎత్యమును 

ఆంగీకరింఛున ట్లొనరించి గోల్కొండవైకీ మరలను 

ఇంతలో ఛాయలు అజ్ఞ కొండవీటి (ప్రభువైన ద్ధి 

రాలు, తీమ్మళాజు, కొండపల్లి, మచిలీపట్టణములమీదను, 

చది సీళావతు (చిత్తానఖాను) లు ఏలూరు రాజ 

ను'హౌం[ద్రన రములమీదను రండె తిరి ఇట్లు తనరాజ్యము + 

నాలుగు మూలిలవ్నై శకువులు డండెత్తుటను పతుబ్షా 

గమనించి రాయలద్భష్టి మరలించుటకు కొండపీట్సిపై 

దండయాత్రకు ఉద్యమించెకు శాలి గోల్కొండ సైన్య 

మును ఓడించి తరుముచు యర తిమ్మలొజఖు వెలుగోటి 

చిన తిమ్మళాజు అనువాడు చేనరకొండ దేవులపల్లి, 

నల్లగొండ, కంద్రకొండ మున్నగు దుర్గములను ఆక 

మించిరి కోవిలకొండ, పానగల్లు, గణవురము రాయల 

స్వాధీనము య్యెను గత్యంతరముతేళ కుకుల్సా కాయ 
అకు గణవురమును, పొనగల్లును ఒవగి అతనితో సంధి 
చేసిళొ నెను 

ఈ విధముగ దక్కను సుళ్లానులందరును గామరాయల 

శౌర్య వరా క్రమములకు డోనిలోగ్గి, ఆశని ఆధినత్యమును 

అంగీకరింపవలిసీనచారై ర దతీణ రాజకీయములందు 

అతనిక ్ తికీ ఎదురుక త్తి లేషండెను శాని ఈసువోత్క్యృష్ట 

బలగౌరనములే విజయనగర సామాజ్యపశన హేతువులు 

అయ్యను గానురాయలి విళ్ళంఖలి వీరవివోరములను 

అరిశట్టవిశో శమకు ముప్పుశప్పదనియు, దివదెజాలినృద్ధిని 

పొందుతున్న విజయనగర సామ్రాజ్యము తమరాజ్యము 

అను కబళీంపగలదనియు, దక్కను సుల్తానులు భయపడి 

పరస్పర విర్వేషములను మాన హుస్సేక్ నికాంషా, 

ఇనిహీంకుతుబ్' సాల (ఫోళ్ళావాముతో, జక కూటమిగా 

చర్చడిరి ఆలీఆదిల్సాకూడ కృళఘ్ను డ్రై వారితో 

ళలిసెను 

రాక్షసి = కంగడియుద్ధము 1505 సుల్తానులకుటమి 

శ్యామళాయల చై యుద్ధమును (ప్రకటించి దండె శివచ్చెను 

శోయలు ఆ చృర్తమానమును లీని ఆఫారనై వ్యముతో 

అయ రానరాయలు 

చారి సదుల్కొ నెను కృష్ణానదికి దదీణనుక 10 మైళ్ళ 

చి3రమునందున్న రామం శంగిడి అను (గాగుములకు 

మధ్యనున్న మైకాకయి వై ఉధయసై న్యములును శర 

నీళ్లకు 16564 డిశెంబరు 28 నుండి 1665 ఒననరి వీళ్ల 

వరకు య్యుము జరిగెను 6నినే శిళ్ళికట లర్థనుని 

సాధారణముగ వ్యవవాతింఠురు లోమరాం “ట్లకెను 

యుద్ధభూమిలో వీరనివోర మొనరించి, నై నిపలలో 

శైర్యోళ్సాహములను ఇనుమడింప కేపెను (కథమ 

మున విజయలక్ష్మి శాయం'నే వకింశెన.  నిశాంపా, 

కుఠుబ్షాలు యుద్ధభూమి నుండి సుమారు ఇడువది 

మైన్ళ వెనుశకునడ మాయోపోయమున శామ 
కాయలను జయించుతలంపుతో సంధికై సం|ప్రశింపులు 
(ప్రారంథించిరి వీజయనగర సైన్యములు ఈ 'మోనమును 

(గ్రహింవక విజయగర్వముశో భివిరరతణ విషయమున 

వమరియుండిరి ఇంతలో రామరాయల వతమందలి 

మివామ్ముడీయ సగ్చారు లిద్దరు మల్తానులనో చేరిరి తుద 

కొక ఆర్థరాత్రమున మవామ్మదీయులు విజయనగర 

నైవ్యమ్వువై బడికి హిందువులు కై ర్యపాహాసేములత్రో 

పోళొడిరి శాని లాభము లేకపోయెను రామరాయలు 

వట్టువిడి వై జాంపాదేత వధింసబడెను నువొన్ముటీ యులు 

కయ్యశ్రాంకులైన హిందూ సైనికులను చుట్టుముట్టి 
వథించిరి అనొయకమై, రకణరహితమైన విజయనగరము 

మవొన్మురీయులకు నళమై వానురూసములు లేపండ 
ధ్వంనము చేయబకెను (వవంచమున పౌభలేనిడని శకి 

ఇర్టించిన మహోన్తగరము రామరాజు మరణముతో వాకా 
శృరిణానుమును బొండి కశానముగ మారిపో యెను 

రామరాణాకుటుంబము శామురాజునక నలుగురు 

భార్యలుండికి అందు కృష్ణరాయల చమా శ్లెయగు 

తిగునుళాంబి అ(గ్రమహిమియై యుండెను. బీల్లేళ్ళ "వెద 

నంది రాజయ్య డేనమహోరాజు. పుక్రికయగు అప్ప 

లాంభయు, పోచిరాజు తిమ్ముళాజయ్య కుమాొ'క్తెంయిన 

కొండమ్మ, లత్మమ్మలును, ఇతర భార్యలు రామరాయ 

లు కృష్ణంరాజు, చరశిమ్మ రాజు, కొండళాజు అమపనూ 

రులుండీరి ఛాయలతోబాటు వీరు సుల్తానులతో జరిగిన 

యుద్ధముఠిందు పొల్గొనిరి శాతసీ కంగడి 

నంతరము) "పెదథిమ్మరాజు విజయనగరమున అధిళాగను 
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ఆంగ్లభాషాసొపాశ్యములు 

వవాంచుటకు (యత్నించి అలుక య్యెను శాయళల 

సోదరులలో రిరునులుడ), వంటా ది అనువారు కువ 

నీధ్భలు ౨జోంపా కళ జీషాలతోటి యుద్ధము అందు 

లగహాయిళూరుడని ఇరువ" క చెంకటాది, శామసీ = 

ఈంగడియుద్ధమున వీరవ్వర్గ మంంకరించేము ఆ యుచ్భా 

కంతరము, లిరుమలళలాయలు చర్మదగిరిలో ఆరవీటి వంక 

మును స్థాపించి జీర్ణక కాట సామ్రాజ్య పుశరుద్ధరణము 

నకు పూనుకొనెను 
రానురాయలు భాషాపోషణ రామరాయలు పఠాకమ 

వంఠడు, శా౭కం గేజ్లుడు, భర్మరర్పరుడు, విష్ణుకథ కీ 

యుతుకు అండు అనేక డేవాాయములను కట్టించి 

పోషించెశు అగ్రహోరము లొనగి వేద వేదాంగవిదులై న 

(శాన్మాగులను గౌరవింరెకు. అ +నిలో మళనవానము 

మూ ర్రీభవించెను 

ఛామళాయలు సంస్కృ శాంద్రములందు పండితుడు 

పంస్కృశాం(ధ్రకవులను పోషింశెను మాధ్యమత బోధ 

కుకై నిజయేం[దస్వాములవారు కశాయళవలన అగహార 

ములకు బడనెను అవోలిల మశాధీకు అయిన వన్ట 

పరాంకుకులు శాయరికు శార్యక ర్తలుగానుండి ఎద్ధాంత 

మణిదీఎ (పవత్తియోగ, నృంంవొ స్తవాది గ్రంథములను 

రచించిరి రాయల అస్థానకవులలో సుప్రసిద్ధుడు రాను 

78 భూవగణుడు రామరాజు అస్థానమునకు భూషణము 

వంటి వాడగుటచే అళనికి ఆపేరు వచ్చియుండును వద 

కవిర్వ(ప్రపిద్ధులయిన శాళ్ళవాక తిరునులయ్యయు ఆలో! 

కుమారుడయిన శిరువెంగళ నాథయ్యయు ఛాయలచే ఆద 

రింవబిడిరి 

చావా క శాపారీణుడై నను గామరాయలు సంగీతము 

నండు (ప్రత్యేశాభిమాన = అఖినివేళములు గలవాడు 

అతి మం|తియేన రానుయామాత్యుడు సంస్కృత 

మున “న్యరమేళక శానిధి' అను నంగితళా స్త్ర గంథ 

మును రచించి, రామరాయిలకు అంకితము చేనెను 

వీయన్ యల్ హ 

ఆ 

ఆంగ్లభాషాసాహీత్య ములు ఆ 1 భాష భావ 

మానవుని ఆంకరంగిళ జీవిముతో నన్నిహిత సంబంధము 

కొలది మన భావములు, కోరికలు, అనుభవములు నమ న్హ 

మును శక్ణకాలము ద్వారా వెలివుచ్చ కలుగుచున్నాము 

ఈ శబ్ద వమురాయముచే వర్చడిన భాషమీద సంపూర్ణ 

మయిన అధిళారము కలిగియుండుట మానవుని నువే 

శక్తులలో ఒకటి ఛావమీద ఆధిళారము సంపాదించి 

నపుడు ఆ భానను సద్విని యోగసరచి మానవుని జీవితము 

నందలి సరమవవి[క్ర నత్యనుందర విధానముల వ్యాన్ 

కొరకై చాని నువయోగించు పద్ముద్ధికూడ మొనవువకు 

ఉండవలెను. భానను స్మకమముగా నియనువిద్ధముగా 

ఛాడుట శేక్చినవుడే భావమునందుగూడ ప్పష్టత, వరళళ 

సార్థకత వర్చడగలవు ఇావముఖను ముస్సష్టముగా వీశద 

వరచుటతై ఉవయోగ వడుటయే భామకు పార్థక్యము 

భావ సశీనమయిన వస్తువు మొసవుల జీవిశము నమన 

న్రశ్వము మారుచు చెరుగుచుందుకొలది భానకూడ 

మారుచుండును, నెరగుచుండును కాసకును, కొనను 

నకును యిట్టి విడడీయరాని ఆన్యోవ్య నంజంధము 

కలదు 

ఆంగ్ల భామ ఆర్యథాషా కుటుంబ మునకు శేందినద్ధి (పథ 

మమున వేరువేరు భాషలు (ప్రదారమునం దుం'జెను 

వె న్పెళ్ళుపప్ర్ధంతీయళాను కొంత శా లమునక్కుపొధాన్యము 

శాంచెను 'జేన్సు అనువారు ఇంగ్లాండువ్నై డాడిచేనిన 

శారంముదే వర్పడినచారి సంపర్కమునేత నూతన శజ్ఞ 

జాలము ఆంగ్లభానలోనికి వచ్చివణెను వార్శనులు 

ఇంగ్లాండును జయించిన తరువాశ ఇం గ్లీముభామయొక్క y 

[పాశాన్యము కగ్గుటయు, వార్శనుభాష (వచారము 

లోనికి వచ్చుటయు తటస్థీంచెను 1804 వ నంనత్సరములో 

కంగ్లాండుకును, చార్మండికిని సంభంధము కెగినతరువాత 

బార్శనుభావకు (పొధాన్యముతగ్గి ఇం గ్లీష మరల [వధాన 

స్థాన మ్మాక్రమించుకొనెను 1849 న నంవళ్చరమున 

ఆన్ని పాఠకొలలలోను చార్మకుభాన అంతరించి ఇంగ్లీషు 

ఇాడుకలోనికి వచ్చెను 1862 తో ఇ్యాయస్థానముల 

యందు ఛార్మునుభాన వాడరాదనియ ఇంగ్లీషు శావణే 



ఇాడవలయు ననియు శాఖన మేర్చడిను 15 వకశా 

జ్లముగందలి కోడవటి దళలో అ'శేక ము లయిన మార్పులు 

కలిగను కాక్సటన్ ఇంగ్లాండులో ముద్రణ నిధావమును 

వ్రవేళపెళ్తైను పాళ్ళాళ్యులు అమెరికా ఖండమును కను 

గొనికి గుడ్పోోవ్ అగ్రముచ్వారా అనియాకు నూతన 

మార్గము కనుగొనబజెను చేడు (ప్రపంచమున వ్శేస్ 

ముగా వాడు*లోనున్న ఆంగ్లథావ యొక్క న్వరూఎ 

క్షయము 18న ₹ళాన్ట (ప్రారంథమున కే జరిగేను 

అండను, ఆక్నఫర్థు, శేం బడ అను కావులలో వాడబడుచు 

ఛానరు, లిక్లీఫ్ అను ఇదువురజే తమ (గ్రంథ ము౭యందు 

చాడనిడిన ఛానయే ఆంగ్లేయుల కాజభాసగా ఏర్ప డెను 

ఆంగ్లేయుల జీవితములో ఈ ననుయనున నూతన 

భావనంచలనము ఇయలుడేరెను వ్లూటార్ గ అను కలి 

(శాక 'మవోబరుషుల జీవితములు" అను [గంథమునకు 

వార్త అనుపొతడు రచించిన అనువాదము, థైబిలుగ్రంిథ 

మునకు (ప్రభుత్వము చారి ఆమోదముతో రచింపబడిన అను 

ఇాదము, “పామాన్య ప్రార్థవాపు _న్తకముో (Common 

Prayer Book) ఇవన్నయు వెలను నూతన భానమును 

(ప్రకాశము చేయుటకు ఉపకరించునట్టుగా ఆంగ్ల భాష 
వవాునీధముల వంస్కరింసబడెను ఆశ్చుయంత్రముల 

రాకలే భామకు ఒక బ్థరరూవము శేహాగెను ప్రాంతీయ 

భాషా (Dialects) (వచారముళగ్గి రాజభాష ప్రచారము 

చ్యావించెను అండను నగర ప్రాంతమున విచ్యాగంధము 

గల కుటుంబములలో విర్యము ఇాడుకయందున్న 

భావయే రాజభామగా వర్పడెను 

ఇట్టి ఆంగ్ల శాన కలికిలేని భాసకాదు అనేళళానల 

నుండి ర్చి జాలిమును ఆంగోయులు (గ్రహీంచి తమభాపలో 

జీర్ణింవచేసీకొనిరి గేళముమీదికి దంభెత్రివచ్చిన 

విళాకీయులనలనను చాణిజ్యాడి అవనరములనుబట్టి 

యితర జేళములకు (ప్రయాశమొనర్చి తిరిగివచ్చిన 
ఆంగ్లేయులనలనను అన్యభాషామి(శ్రమము వర్చడెను 

ఆగనపరములై న [వత్యయములను వీపర్ణించీ భామను 

సరళముగా చేసిరి ఉచ్చారణ మంఠ౭భసాధ్య మయ్యెను 

అన్యళాషలనుండి వేరువేరు శజ్ఞములు (గ్రహంవటడెను 

సమ్లుదోమునకు చోశాయానమునకు సంబంధించిన శబ్ద 

ములు (గ్రీకు, డచ్చి, జేనిషు భానలినుండియ , ఆనోరము, 

ఆంగ్లభిషాసాహిక్యములు 

వంటప్మాలీలు దులు, గృహసంబంభమైన సామానులు 

మున్నగువానికి చెందిన శ కములు (_ైంచీకాఎ కుండీయే i 

శేవాచాయ్య ధశ్మాడాయ విషయములకు సంఎంధించిన 

వదబాలయు, కాననవివయనములకు చెందిన శబ్దములు 

శేటిను (1419) భాసనుండియు, వాణిజ్యమునకు 

శ్యాపొరమునకు సంబంధించిన శబ్దములు 'స్పావిక్ భాష 

ముండీయు, లలిరకళలకు నంఎంధించిన శబ్లపిలము 

“ఇటాలియన్ భావనుండియు శాశ్యాంగవి ధానమునకు 

చెందిన శబ్దములు 'గీకూ శాషనుండీయు, పౌరసత్వ 

సంలంధ్ల మైన శబ్దములు *రోనును! భామనుండింయు అంగ్ల 

ఛావలోనికి స్వీళరంపల ణెను భాపాసాంకర్యము ఏర్ప 

డును అను భయముచే మడిళట్టుకొని కూర్చుండక వివిధ 

ఛామలినుండి శల నముచాయమును స్వీకరించి, భాషను 

పటిష్టత, వైశాల్యము 8 లదానినిగా శేసీకొనిరి 

*ంగ్లేయలగోనే ఎందరోకవులు |గంకక ర్తలు మాతన 
శబ్దజాలము సృష్టించి భాషానంపదను "ెంపొండించిరి 

అట్టివారిలో (ప్రథముడు "ఆచార్య జూన్సన్' సంఘ మర్యా 

దలకు చెంధిన పదములను శె్టరుఫీల్లు, ఆధ్యాల్మికఠకు 

ఇెందిన మాటలను మెల్లీ మహాకవి, శాజకీయని ర్మాణము, 

(పాళవిధ్యము, వలన రాజ్య విధానము, శాజ్యతంక్రయుం 

మున్నగువాటికీ సంబంధిం చివవదములను ఇర్కు, మెళాలే 

ఆను నువోళాజ్యాంగ చే త్తలు వేదాంతవిషరయకములై న 

మాటలను *కో(లిడ' అను నువోకవియు, కవ సొంఘీక 

విమర్శన కవసరమైన పడజాలమును ఇక్టిల 

మవార్షియు, ఈక్వర (ప్రతిభా (ప్రకాళతులకు భేందిన 
మాటలను “మిల్టిను' కవిరాజును, విజ్ఞునా(న్త్రములకు 

సంబంధించిన శబ్దములు జయా విజ్ఞాన వే త్తలును ఇంకను 

ఇండియా మలయా వర్షియా, చైనా, జపాను, ఈజిప్టు 
మున్నగు చాగరశడేశములయందు సంచార ముశేసిన 

ఆంగ్లేయులును అనేక నూర్గములశే భాపాసంనేరను 

ెంపొండించి6 “NO 006 of the modern languages 

bas acquired a కటట force and strength than the 

Bngiish through the derangement and reliuquih 

ment 0014 ancient laws of sound The untesch 

able profusion of tts mil tones hss conferred 

upon itae intrinsk power of axprostion such ag 



ఆంగ్లభా షాపాపోత్యనులు 

no otber human 101800 has over possessed Its 

entire, thoroughly iotellectual, and wonderfully 

successful foundatioa and perfected development 

issued from a marvellous union of the two noblest 

tongues of Europe, the Germanic and Roman, 

ther mutual relation inthe Enghsh language is 

well knowa since the former furnished chiefly the 

material basis, which ths latter added Lhe inteilec- 

lual conceptions The Enghsh language, by and 

through which the greatest and most eminent poet 

of modern times—as contrasted with ancient 

classical poeiry was begotten and nounshed, has & 

Just clam to be called the language of ihe world, 

and it appears to be destined, 160 the English 

rcs, to & higher and broader away m all the 

quarters of tho cart, for in richness, 18 compact 

adjunment of parts, and m pare intelligence, ౧003 

of the Living languages can be compared with rt” 

ఆని గు భేపిద్ధ భాషా చే త్రయెన 'కాళబ్ గమ్" అనునరడు 
వా(ప్రచ్చినాడు. 208 equate amalgem and 

shining mosaic of Anglo Saxon, Danish, Greek: 

Laun, Dutch and French words and 1641004 

which makeg our languago—the speach of shake 

speare—tho most composite, varied, eloquent, 

and in many ways the most beautiful form of 

human utterance” అని పియళ్బాల్ న్మీత్త (ప్రవచించి 

యుండెను భామయొక్క ఆంతరంగిక విర్మాణమునందు 

సంస్కరణములు చేయుటశేతను భాసలోనీకి కావ్యము 

నుండి సూరన శల్ధిజాలిమును శొప్పించి భాషా నంపదను 

శృద్ధిపొండించుట చేరను, ఆంగ్లకానే మాననకోటి యున 

యోగించు సను న్త శావమలలోను సంపన్న మయినదిగా, 

లిశాలనుయినరీగా, ఉజ్వేగముకలడిగా మానవ సాద 

యమునేందళి అతిక్లిష్టమైనవృత్తులను కూడవ్య క్రము 
చేయుళ క్రి కలదిగా వృద్ధిపొందినది ఇది యానతృ 

చమునంగును భాడబడుచు, అన్ని విళ్వవిజ్యాలయముల 

లోను అభ్యవీంసబడుట యేగాళ, ఐళ్యరాజ్యనమికి 

యందలి ఎవిధ రాజకీయ నం(ప్రదింవులను (ప్రకటించుటకు 

గూడ ఉపయో గించబడుచున్నది 1928 నం మున ఆంగ్ల 

భాషకు సమగ్రమైన నిఘంటువును వర్పలచుమద్దేశముతో 

60 సంనర్సరముల కృషపిఫఖితముగా 'ది ఆక్ఫొఫర్డ్ 

డకక్టక' అను మనో నిఘంటువును డొ ముజ్జ్టే ప్రధా 

నుడుగా గల సంపొదకీయనళ్గముచాలు (వకటీంచిరి 

వెనువెంటనే యీ యేజడి వశ్సరముళలో గలిగిన అర్థ 

విశేషములను, (వ్రనేశించిన నూతన ళజ్దిములను నీర్వర్ధి 

చుటకు ఒక అనుబంధనంపుటను కూడ [వచురించిరను 

విషయమును జ్ఞ న్నీ! కెచ్చుళొనినప్పుడు, భానయేన్నడి 

ఎంత నజీవమో, ఎంత త్వరితగతితో మారుచు పెరుగు 

చుండు స్వభావము కలదో, నునము (గ్రహింవగలను 

ఈ విధముగా నర్వ వవంచన్యా మై వటిస్టమయిన 

ఆంగ్గభాసలోనికి యాన(త్చవంచభావలలోని సాహిత్య 

నంపదను తర్జుమూ 'ేసి రనిన ఆంగ్లభాఘోపాహిత్యములి 

యొక్క సమగ్రత మనకు సంపూర్ణముగా గ్రావ్యా 

మగును 

2 పోవీత్యము వభొనయం తై నను (పాథమికదళ 

యందలి సాహిత్యము అతరరూపమున లిఖతముగాక 

మానవుల స్మృతిలీధులం దే నినపించియుండును ఆంగ్ల 

భొవయందుగూడ అస్థితియే శాననగును ఈ ఖామయందు 

అర్యంక పురాతనమైన |ప్రశథమశాన్యము 'వియోవుల్ఫ్” 
అను వద్యజావ్యము ఏ ఆరవళశాబ్దమునందో కథ 

(ప్రారంథమైయున్నను అది నడవళళాబ్బమునందు లిఖత 

(గంథముగా రూపొండినడి 870 ప్రాంతమున గడ్ 

మన్" ఆనునతడు ై బిలు కథను పద్యళావ్యముగా రచిం 

చెను 00 ప్రాంకమున “ఫీడ్ అను వృద్ధపండిశుడు 

'ఎీషియాస్టికల్ పొష్టరి' అను (గ్రంథమును, (ప్రవక్త 

మైన జాను (8 1015) (వ్రాసిన నువా ర్తకు అనువాద 

మును రచించెను శాలి “అల్, (థ్ మువోరాజుో శాను 

వ్వయముగా (గ్రంథములను రచించియ, ఇతరులను 

రచింప |ప్రోత్సహించియు, పాహిత్యపేవ అపోరముగా 

చేసెను 9 వ శశాల్టి నుధ్యమున |పారంథమై 198 వ 
శారి మధ్యనరకును ([వ్రాయబడుళు వచ్చిన సొక్టను 

చరిత్ర యేందుగూడ భొంత ఆల్ (ఫక్ (జాసియుండైను 

మొత్తముమీద 14 న శళాబ్టమునరకును అనుచాద 



ఇబ్బయ ఏ. ఎక్కువగా గర్కిడినట్లు ఆ నబచణ్బు 

చున్నది 
14వ ళాబ్లంుకందు సాగని నార్భఎ భామలు 

శే? బు మిళిరములే  ఆంగ్లభా ౪ 1 గౌందించి9 

“కక్ జాల మాంజవల్' అనునరడు శర యాత్రలకు 

గురించి యొ" చరిత్రను రచింశేను ఇది (మరచిన 

(గ్ర్ంథమై యున్నది ధర్ముఎంబ్క శ్త్యైన రికీ కొంగ 

శద్రగరచన గాగించెను 

నవసుగ సాహిత్యమునంది వెంటి ౧ కివి 

భానరు అతిడు వండితుడుగా, నీపొయిగా శాజ్యాంళి 

వేగా, లాయళారిగా యూరపుకందు లేక ప్రాంతము 

లందు ముఖ్యముగా ఇటలీడేశ మునందు విశేష 10చార 3౮ 

సలి ఆధిక మైన ఈోకజ్ఞానమును సంపొదించెను అరకు 
(ధాన “కాంటర్భరీ కథలు! అనేకళారణములడే సు 

ఎద్ధ (గ్రంఖముగా ఫరిగణింవబడుచుక్నడి ఆనాటి ఆంగ్లే 

యుల జీవిలిము, చారి ఆచారములు, అఫ్మపాయనుల్సు 

నిళ్యానములు చారి 'వేషభామలు అన్నియు అద్ద మ.నందు 

వలె ఇందు మనకు నృవ్తముగా గొచరమగుచుండును 

ఆం గ్ధఎద్య వాళ్ళ యమునకు ఎదిమొ|తల వేరిక్షిని ఇనా 

దిగా వేసినది ఈతడణె 15వ శళాన్టిపు చివర భాగమున 

మొదటి అచ్చుయం త్రమును ష్టాఎంచి “శాక్సటన్' అచ్చు 

చేసి [ప్రకటించిన 64 (గ్రంథములలో మాఠికీ (వ్రానీన 

"మౌక్చ్ డీ ఆర్థర్ * అను (గ్రంథమును ఛాబర్ (కానన 

“గంటర్భరీ కథలును కలవు 16వ శశాజ్జమునందు 

వైయట్, స్టే అను విద్దరు స్నుప్రసిద్ధః వులు ఆగ్రగాము 

కైరి వ్రైయట్ అనునళడు (ఫంచి, ఇటాలియన్ ఛానల 
యందలి వాళ్ళ్మయమును చదివి అండలి కవిళాసంప్ర 

చాయములను ఆగగ్గమునంము (వ్రవేళవెన్షైను నక్టై ఆను 

నతడు బ్లాంక్ వర్చ్ అవెడి, పంక్తికి పదిమ్మాతలుగల 

బుప్రఎద్ధే ఛందన్సువకు వృష్టిక ర్త ఛాజ్యాంగ దే శ్రీఆయిన 

నర్ థామస్ మూరు 'యుటోపియా? అను (గ్రంథమును 

రచించెను 'నిలియమ్ టిండేలు? అనునాతడు నై బిలును 

ఆంగ్లములోనీక అనునదించెను ‘The Poets’ Poet ఆవీ 

(ప్రఖ్యాతిగాంచిన ఎడ్మండ్ 'న్చెన్సరు “ది ఫేరీక్వీన్' ఆను ళఖా 

డథూనకమును రచించెను ఛానర్ రచించిన కోంటర్భరీ 

కథలకు గద్య (వ్రనంచముననున్న [వముఖస్థావమే కావ్య 

ఆంగ్లభామానోహిర్య బులు 

(ఎంబవిస 4 sd gn ౮ ౪050 "శైల! భాయు 

ఆ వమ్మై కల [కావ శ్వోదిగా “ న్నర 

రోశి కాలముకంగు ఆరా 

౨౨9 గ్రంథము ఏంది! ర ఖలు తఏ0ం0 ౫ 

తరముల కృ ఒఎంము 100 *ప్పఎ ళాల ౧1 ౯౬ 

చాకు Every man in his humour’, (010089 ౨ 

శెండు బృవాటక్యులను జెక్ కళకు లందు 

Tamborlane the Great, Dr Jaustus, The Jew of 

Malta ఆను మూడు ఎపాదాంలి చాట నంలకు 'నూ కో 

రచించెు ఈకంకి భగివంగును చిరా నే Cy దీంచి 

యుండికయెడల ఎంశగ "స్స వాటక ముంబు VU cure A 

యుంచెడిచాడ్లో | The Laws of Ecclestasteal Polity’ 

అకు (గ్రంథమును (వానీన Hooker అను వియు 

Arcadia, Apology forPoetry అక రెండును 

వ్యావములు రదించిన $e Philip Sydney యును ౫ 

యుగవునందలి గద్యరచయితిలలో |ప్రవం ౫ లు ఎడీ' 

యొక్క శైలి మిక్కిలి ధ్రసీర్ధికాంచెను 

ఈ యుగమునాటి విర్వర్కపులలో బర్వివిధముల 

శరోభూవణమునలె (పకాళిచువాడు “పేక్సియిరు 

మవోకవి ఆతని (్రరిళ వర్ణనా లీతము అ(గ్రావ్యాబి 

ఆనువోవురునునపగల (క్రక్ళిి పరిచయము మానవ 

వ్చాదయ పరిజ్ఞానము ఆసానూన్యములు భాసమీద 

అలలికిగల ఆధిశారమును |'వీనుత క్త నంజంధమైన 

ఆరిళే రంగిక దృస్తియు అపారములు కథానసంచలన 

ములను గూర్చి ఆకడు గడించిన జ్ఞానము నిజముగా 

అగ్వికీయను |") పురుషుల గృాదయములు ఏయే 

ఎరిస్థితులయంది ఎమ్మెట్టి వరిణామములు చెందు 

చుండునో వానిని (గహించుటయందును, చిర్రించుట 

యందును, ఇతడు అఖార్య వ్రతికగిలచాడు సుఖాంతము 

లును, విషొదాంశములును, చొర్మితళములు నయన 

రసన క్తర నాటకము అవేకనులు అత్యంత సామర్థ్య 

ముతో ననరపకరితముగా రచించిన |వతిభాశాలీ ఇతడు 

వాటికిని నేటికిని ఇంగ్లాండుకు ఉత్తమ వుతురై, ఆంగ్ల 

భానకు వాబ్బయమునకు తలిమానిక మై ఆంగ్ల భాషా 

శేళ్తల వృాదయములను అంధించు వళనూ[తమ్, che 

(ద్రకిళలో అలళారుచున్న వాడు చక్ట్పియరు మవోకవి 

19% * 

చుగాంగ్) [ఖః ] 



ఆం గ్లభాషాసొహిర్యములు 

17న ళశాళ్టి పూ ర్వార్థమునండు (వథానమైన గద్య 

రచయితలు రాలే, బేకను ఆనువారలు శాలే నువ 

శీజళ్ళాలి ఎలిిచెర్తు కాలవంనాటి సర్వతోముఖ ఏకాన 

మును ప్యాయర్త మొనర్చుకొనిన (ప్రతిభాశాలి ఇరడు 

పను అధిక 'మేఛాచంతుడు కోవగర్భిళములై న్యూళ 
(ప్రాయముశ్రి న వాక్యములుగల గద్యవ్వైలివి (వ్రాయు 

రెట్ట ఆళడు రచించిన ‘Advancement of Learoing 

అను |గ్రంథనును, ' బభ్యాసానళ యు ఉర్గగింథములు ఈ 

+ శాబ్టిపు టు _త్తళార్థమునం దుండిన వద్య గద్య రచయిల్ 

అందరిలోను మబోన్నత పర్వత కిఖరమువలె కన్చట్టు 
బొడు. 'మిర్గినో మువోళవి ఆతడు రచించిన Paradise 

Lost, Paradise Regained, Samson Agonutts అను 

మూడు (గ్రంథములు ఆంగ్లభాష యున్నంళ కాలమును 

నునగఆ (గ్రంథళాకములు అరడు ఆంగ్ల వర్యశాన్య 

(ప్రరంచమునందు ఆళ్యంళ గంభీరమైన 3 లియు, ప్రమాణ 

మైన ళండన్కును కళ్లిన మహోకవి వోన్యరన [వభాన 

మైన వభ్యూతీ బాను ఆను శాన్యమును రచించినవొడు 

బట్లరు అధికేవ వాజ్ఞుయేమును (వాయుటయందడు అగ 

స్థానము నాక్రమించి, గద్య ఎద్య శావ్యముళందు అన 

మాన మైన్ ప్రతిభను వ్రదర్శించినవాడు డై.) డెకు అంగ్ల 
గద్య రచనయందు ఇతడొక నవళకమును (ప్రారంభిం 

వెను ‘Heroic 0080100 అను ఓక క్రొత్త ఛందన్సునకు 

(బశ్యాళ స్థానమును నం[కమింవ జేనినవా డీపోడ గద్య 

రచనయందు అ(వ్రలిమాన మైన |పకిభగలనాడు 16m) 

Taylor, Essay on Human Understanding అను 

మవ వ్యానమును రచించిన తత్త్యవేత్త 'లొకు'..ఈ 

యిరువురుగూడ (వ్రముఖ రచయితళలోనినారే ఈ 

యుగమువందలి అకీమూన |ద్రకిశానంతులలో ము 

వాడు 'కాక్ బరియను. ఇతడు పామాక్య సంసారి వీ 

వాడు కై లిలు గ్రంథనును కీర్లించుకొనుటణి పాండిత్య 
మును లొందినరాడు శాళాగారమునందున్న శాలమున 

“ద పిల్[గిం్ ప్రో(గన్” అను అర్భుళ ద్వ్యర్థి కావ్యమును 

రచియించి అ నుని గంథమునందు, నుఖదుఃఖ ములతో 

కూడిన మానవ కేనిశయాశ్రను ఆశ్యంక పొందర్య 

వంశముగను, భానగర్భిళముగను చ్యిలించినా డీ కలి 
వర్యుడు 

18 వ శళాల్లి పూర్వళాగము గద్యరచనా (ప్రథాన 

మయిన యుగము 'రావీన్నన్ (ప్రూసో' అను ను|ప్రబద్ధ 

శాలసాహిశ్య (గంథముతోఫాటు అకేక (బ్రోఢ (గ్రంథ 

ముల రచించినడీఫో, నేటి వాళ్తావత్రీకలకు వీళామునుడు 

ఇని యీ యుగమునందలి (ప్రధాన గద్యరచయిళ 

“స్వీళ్ల' నుత వై షన్యుములను గూర్చిన (వసాననమగు 

*A Tale of & Tub’ ను, మొనన (వళ్ళణని "దేలువు గల్లీ 

వర్స్ (ట్రావెల్స్ను రచించి, గడ్యరచనయందు ఆపమ్మార్హు- 

డనివించుకొనిన వాడీ కవి సులభమై, నుండరమై, 

జోయిని గూర్చునడి అయిన్ గడ్యరచనయందు. ఆరికేరన 

'వాడు 'ఎడినను' అతవి “న్పెశ్లేటరు” (00011100) వ్యాన 

ములు, అందు ఆతడు సృష్టించిన నర్ రోజర్ డీశావర్ణీ ॥ 

ఆను పొ[క చిర శారిముండునది అనుటలో అతిళయో కి 

లేరు శావ్య [వ్రవంచములో ఈ యుగమున పేరెన్నిక 

గన్న కవి పోపు ఈతని కవిళా శల్చ చాతుర్యము 

గ్రళంన్యము మ్మవనీద్ధ (గవ మవోళవియైన వళోనురు 
(ఛ్రానీన ఇలియడ్ అను మనోకావ్యమును ఆంగ్ల నర్య 

శావ్యముగా అనువదించినవొడును, తుద రచయిళ 

లయిన నమళాలికులను 'డన్సియడ్' (0౪86164) 

అను (వవ్రావనమునందు శ్రీవముగా హేళన పూర్వ 

కముగా విమర్శించిన వాడును ఇక్కవి చందుడు 

గంగ్యావచావామువలె [ప్రవహించు శైలి, స్థాలిత్య 

రోహిశమయిన ఛందన్సు ఈతని రచనా విశేషములు 

నూత్రప్రొయముగ నుండి నిళ్వజనీనముఠియిన వ్యావ 

వోరిక్ర వత్యములను నిరూపించు వాక్యములను అక్యంత 

శిల్పచాశుర్యముతో నిర్దంచిన నుహా శిల్చి ఈ కని 

వమ్యుడు 
ఈ యుగమునందలి గద్యపర్య కాన్యము అన్నియు 

భాగరక (ప్రపంచమునకును రాజకీయ వాకావరణమున 

కును సంజధించినవే ఇాటియందు |వళ్ళతి వరిశయము 
ఎచ్చటను నుందునకయిన శానభాదు “200 Begy in 8 

Country Churohyard' అను అద్వితీయ ఖండ కాన్యమును 

రచించిన (గ అనువతడు “049 10 [6 Bvolng ను 
రచించిన “శాలిన్సు' = ఈ యిరువురు కవులును ఆంగ్ల 

శావ్య |క్రనంశమునందు (వ్రళ్ళత రవాస్యములకు భామ్య 
ములు కల్చించినవారలు 



18న శళాల్టియొక్క ఉత్తరారమునండలి (వఛాన 

గద్యరచయితయ గోల్డున్టత్తు జాన్సను, బర్కు, గొళ్బికు 

శావరు, ఇరొన్సు చ్లేక్కు (శ్రాము అనువారు నీకివిషయక 

మైన అనేక సూత ములను ప్రవచించి లకితమైశ అమృశ 

శైలి (వ్రదర్భ్శీంచినవాడు గోల్డున్మిత్తు ఇతడు The Deser 

ted Villege అను వద్యశాన్యమును న1౭ 510005 10 
Conquer అను చాటకమును నోన్యరన భరితముగా 

రచించెను. ఇతని 'డి విశార్ ఆఫ్ "పేక్ ఫీళ్టు అను 

"ావ్యము ఆంగ్లభఖొవయందలి (వ్రధాననవరిగా శాక్వర 

రిని శాంచెను బబు విషయక నిజ్ఞానళరితమై సమయ 
న్ఫూర్షిగల సంభావణయం చారిశేరి, అమరకోశమునము 

బోలిన మవోలిఘంటువునకు నిర్మాశయై, సొహిళ్య = 

నమ్రాట్టు అగిపించుకొన్న (నధిభాళాలి జాన్సను మహో 

శాజ్యాంగవేత్త్రయు. నువోమేథావియు నగు ఐర్కు, 

సాహిత్య సౌరభోపేశములై న నువోసన్యానముల 

మూలమున “డి (ఫ్రెంచ్ “శివల్యూకలా' దిఅమెరికన్ 

శెనల్యూవన్ ” ఆను రెండు రాజకీయ విన్లవముల వినయ 

మున అంగ్లేయు లవలంలించిన విధానమును విమర్శిం 

ఇను అ యువన్యానములు శాజకీయ వేక్త్రలరే ఈనాటి 

శని 'వేద(గ్రంథములుగా పరిగణించ బడుచున్నని 205 

Dedine and Fall of the Romaa Empire అను 8 

[క్రక (గ్రంథళాజమును గంభీరమైన శైలితో రచించిన 
'గిబ్బము' మతోళయుడు సుప్రసిద్ధుడు. 716 88 అను 

శావ్యమును రచించిన మధురకవి కౌవరు, లీరసొడల 

జీవితమును చక్కగా చి|క్రించిన (శ్రామ్మి రనభరిళములై న 

గితములిను స్కొట్లండు (ప్రాంశ్రీయ భాషయందు రచించి 

మ(వ్రసిద్ధుడయిన “బరన్సు', అనూయిక శికున్వభానముతో 

భూడిన భ్షిగీోములను రచించిన చ్లేప మున్నగువారి 

కవిశలందు రాగల నూళన సాహిత్య విన్లన చిన్నా ములు 

స్పష్టముగా శనుపించుచుండును 

19 న శకాబ్దము ఆరంభము కాకమునుచీ చాని 

అతణములు శత్పూర్యార్థ శశాబ్దమునండే కన్సడెను 

1789 న నంవళ్ళరమున (ఫ్రొన్సుదేశమందు. నీర్నడిన 

నుహావిన్లనచుకే యూరపు చాఖ్యములయందలి నమ శ్ర 

జీవిక వ్యాపారములయందును నూతన శశను ఆరం 

కంచెను, అవూర్వళ క్తులు [ప్రజా పొమాన్యమునందు 

ఆంగ్లభషాసాపాత్యములు 

కచ్చట్ట సాగకు మేఛానంపలుకు ఉదార క్వళావు 

లుగు లగు మవోప్పగుషు ₹ెందఠో చే?కేయులందు బయలు 

చే88 ఎలిజలెడ్తురాలి యుగమునాడు. కన్పించిన 

ఢీ¥ క, మనోవేగము, గృారయా వళము తిరిగి చూబట్ట 
నారంభించెను కోతవోళ్చాబాముతో కూడిక భొవకచు 

శెందరో బయలుడేరిరి వర్డ్స్ వర్తు, ళోలిడ్డి అను ఇద్దరు 

కవులును కలిని ‘LyncalBallads' అను పర్యళావ్య 

సంపుటము (పకటించిరి అగ్రి కావ్యవ్రవంచముక నూతన 

UU (ప్రారంథమునకు శంఖారానమునంటే ద్యెను 

సోమాన్య వస్తువులను జీవిరమును వరించు సౌంగర్యము 

కోళను, వెల్లడిచేయుట వర్డ్స్వర్తు కవివర్యువి ఆళయను 

అసామాన్య "వస్తువులను, వికయములను వగ్షించునపుడు 

వాటిని విళ్వననీయముగా శిత్రించుట కోఖిడ్డి కవి ఆభ 

యము ఈ శావ్యనంపుటి యొక్క ఉర్ణేకమును నర్జువ శ్రే 

ఇట్లు నిహాపీంచెకు కదుఃభాశ్రాంకు లైన వారిని ఉపళ 

మింపకేయుట, నంఛోపాంకరంగులను మరింత గంలోను 

పరచుట, ఆలోచకాశీలు'క్రై ధర్మ శాంతను అభివృది చేసి 

కొనునట్లు యువకులను ప పురిగొల్పుట * సాంఘిక నమ 

స్యలమగూర్చి ఆలోచించుట, పకృతినై పునకు దృష్టిని 

మరల్ని, మానన హృాదయను యొక్క అంశతరంగిళము 

అయిన అనుభనములగుగూర్మి శెల్పుట అనునవి శావ్యా 

దర్శనములు తన కావ్యములు భ యోశ్చాదకములయిన 

వినయములను శ్మిక్రంచుటళొరకుశాళ అలోచవాపరుల 

దృష్టివి ఆకర్షించుటకోరోశే ఉపయోగించునని ఆతడు 

నిర్భయముగా చెప్పెను “719 12031108, The Pre- 
104% అను బృవొద్గ్యింఛభములును, క mMmorahty 

064 The 04 బ Deity అను చిన్న శాన్యములును, 

మరికొన్ని పొవెట్నును ఆతని రచనలలో (శేస్టము.లై నవి 

కోరి నువోళవి Biographia Literans అను విమర్శ 

వాళ్ళళ (గ్రంథమును 216 Ante Mariner, Chri 
stabel, Kublakhen అను ఉన్నత |శేణికిచెందిన శాన్యము 
లను రచించెను స్వాకంక్య [ప్రీయడయిన తై రను, రారి 
(ఈళ నవలలు అనేకములు (వావీ భూశశాఅమును, గర 

మానమునందు పువస్సృ్టీ కావించిన పాటు నవా 

శయుడు ఈ యగమునందకివా-లే చెల్లీ ఒక అడ్వికీయ 
నుసోకవి నిరంకుళవరిపాలనను మోనన్సలను లీరించు 

శ్ 



తర్షిధా గాగావాత్యములు 

౫) 3 వ్యొద్ధ 3లో గటియని య శు యకరది 

జల్ ఏ నతేగుయిక కబ్తుకనియ్కు ఆది శరము జ 

8040ల వువోక క్రియనియు ఇతడు 5 ధించెకు ఏటీ 

సాడిోట్టు అ టరు గా అనర్గళధారళక్ సా 1 

3 bl కాల్వ] tu) (గీడు న్ రు 

Prometheus Unbound జ ముసోవాటకముబు రిచిం 

ఇళ గిట్ను పురం టెని విగ చె ఇతడు Adonai ౪5 

కా అాలర్థుకు Tho Cloud, Ode to the sky lark, 

Ode to the west wind మున్నగు అ మూల్యనుల్తెన 

చిన్న కావ్యములు రాం రచించెను 'ట్సు అసామాన్య 

(ప్రతిభాశాలి ఎంద గ్యాపా కుడు అళడు అకాల 

వృృకుర్ధిపు వాలేగు ఎకుట  చనీంుయు ఎంచశావ్య 

“లు లగదగు ౬99 066 ఆరా సాహి భ్య చరిబ్రియంది 

అభా ట్వ +*ళత* వెలుగొందుచున్నవి 

చ రైక న ంళొగారుకయిన పాట్ అనునాశ కును 

అోక్యహామాక్య చ్యాశరచయితయగు లాంబు (ఓబు9)ను 

రొాంబుక పొంసారికి వివయములను చ్యితించు నవలలను 

రళింబిన కేన్ అన్టైక్ సాగ్వౌన న్రైతలో 06 01% 
sions of an Togluh రయి Eater, అను వ్రపిద్ధ 

(గ్రంథమును రోచించిన *డిశ్వెన్సియు గద్య తనయందు 

"ఛీర్కొనదగిన | వనములు శాక్టెల్ మవార్షి మరియొ* 

లగ్వితీయ రచయిత ఇతడు (వ్రా*న (ప్రముఖ (గ్రంథము 

Sartor తం1గ03 అనునది ఇకనీ ఛార్మితక కై లి ఆనన్య 

సామాన్యము ఇరడు అజీ[ కూతనివదములను సృష్టించిన 

ఛాాగియంత సజీవమైన చారి[గ్రళనై లిరో నొబ్బ విమర్శ 

శాగ్రిణిమ్రైన మళశాలే (0104010) మవోశయుడు, 

నర్యతోముఖ నంన్కక్హయైన UV) గాజా శామమోవాన 

ఛాయలు, మున చేశమునందు ఆంగ్లేయ విచ్యావిధాన 

మును |ప్రజేశ పెట్టుటకు శారకులై నవారు 

19 న ళళాబ్టపు టు శ్రరభాగమున పేర్కొనదగిన 
ఆరుగురు గొవ్పళవులుకలరు ఫీరిలో అమెరికా కవులలో 

అగగణ్యుకై న లాంగ్ ఫెలో అనునకడు హయనాళా 
ఇవాంజ్ లైవ్ అను కావ్యములను రచించెను ఆంగ్లేయ 

ఆస్థానకవి యైన 'ఇెన్నిఎను వా ల్తముగా ఒక నుహోక్షవీ 

ఆతని ఉర్గంథ్రములలో |ప్రణాక మైనవి 112 Memonum' 

అను స్మృతి కావ్యమును, గర్వ of the king అను 

కాన్యమున్తె ఇన్ని ఆగని కవిత్ణమునందు గొప్ప 

+ల్పచా ముక్య ము శాననగును మిసెస్ (లౌనింగ్' ' అను 

వాకు ఆంగ్లేయ క వయి[కులలో ఆగస్థాన మధిగ 

మించకు ‘AUronlegn అను చెద్దకాక్యము, The cry 

of the children అను చిన్న శావ్యము, Sonnets ఆమె 

కృతులలో సుబ్రసీద్ధములు ఆమె భర్త ఆయిన రాబర్టు 

|చౌనింగు "బరిఫనురోపాటు ఈ శశాజ్ఞమునందు కవితా 

ఎదన పున అగస్థానము నలంకరిగచెను ఇతడు అపా 

నావ్య మేధావంతుడు నండిన్రమై ఇావగర్శితమైర 

9 కలవాడు ‘The Ring and the Book' ఆను 

రాధ పరిళోధః కావ్యము ఆతని యుద్గ్భంథము 

అందు సం డెండు వర్యములుకలవు రకీషా Rugby 

Cpe, సొవారాబ్ ఆండ్ రుస్తుమ్ అను శాన్యము 

లను రొచించిన మొచ్యూఆళ్నాల్డును The Earthly 

Paradise ను రచించిన విలియం మోొరిస్సు ఆమనతడును 

ఈయుగము నందలి (ప్రముఖ కవులలో పేర్కొన 

దగినవారు 

గద్య ర చనయందు మహామవొలగువారు గూడ ఈ 

యుగమునందు ఉద్భవించర 1810 FAs, The New 

Comes, Henry Edmond అను గోవృననలలు రచిం "న 

78d కలియు, The Pickwick Papers, David 

Copperfeld మొదలగు (గ్రంథములను రచించిన డికెన్సు, 

Adam Bede, The Mill on the Flos అను నవలలను 

రచించి జార్జి ఇలియట్ (00020 [100 ఆను పురుష చాను 

ఛారిణియైక మేరియోన్ ఇ చాన్సు (Maran Evans), The 

Orcieal of Richard Foveril, Evan Harrmgton అను 

వాటిని రచించిన మెరిడిత్తు, అత్యద్భుళ ననలారాజమగు 

గంణిను రచించిన ఇామన్ హోర్డీ...ఏీరు ఈ గద్య కాలము 

నాటి [పథాన నవలాశారులు మరియు అధిక సుందర 

మైన శైలిని నిర్మించిన చార్టర్ పీటరు, పొందరఠ్య 

తత్త్వమును పరిశోధించి చానిలతణమనును 10 86121 

lamps of Archrteoture',"The Stones of Venice, అను 

(గ్రంథముతలో నిరూపించిన రమ్మెను, 012 1066) అను 

వ్యానరాశమును (వ్రాసిన 'జాద్ స్ట్రూనర్దు మిల్లు', అను 

శారినీ చేర్కొనుటకో ఈ ౪ శాలి సించోనలోకనము 

ముగింవవచ్చును 
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భి 4 తాలు “లి కచయిళలల! పక్కున ౧ఏ 

నకీవుర్తై ఎ.న్నచారే "ంద రగవల ఇలు 

యుందురు Wills, Bennet, Galsworthy, Conrad 

అను నవలా గయతలు Kipling, Yests, 8101 

వింటి మబోళవ్ప్వలు 0901771866, Bernard shaw, 

Galsworthy "తోలు. Druk Walter, Synge, 

124 మున్నగు చాటి కర్తలు 0156640100, Joyce, 

Belloc Max, Berbhohm, Chunhill, Lytton 

రకంh౭y నంటి గద్య రఎనా చితురులు అంంభ్యాకులు 

కలరు 

ఆంగ్ల సొవాత్యలీవంతి జవనదిమైై యింకను విరివిగా 

ద్రవహించుశున్నడి (క్రొ తపోళడలు కర్పట్టుదున్నవి 

(వ్రక్యతిళాస్త్రముల ప్రభావముచే కొర వాబ్మియము 

అనంతముగా జయలు దేరుళుళ్నది ఆమెరికా ఇండియా 

మొదలగు బే/ములందు అనేక గొవ్చరచయిశల గలిడ 

ఇముర్సన్ (౬16100) వంటి వ్యాక ర్త, సీంక్లర్ 
(50020) వంటి నవలారచయిత, ర 19డవాక్ వంటి 

ఇహుముఖసాహిక్యనిర్మార సరోజినీనాయుడు హాఠీం[ద 

నాశ ఛటోపాధ్యాయుడు మున్నగు నుహాకవులు ఏ 

'వాశ్ళియమునశే నకు కోకను కూర్చునా Whiter, 

Lowell నంటి ఆమెరికళా కవులుకూడ నువ్రఎద్ధులుగా 

చీర్కొన లతగినవారు ఆధ్గునికులైగ కవుల నిచ్చట 

చేర నుట శేదు 

కట్లు విశ్యనూతన కోథతో విలసిల్లుచు, శాఖోవశాఖ 

అదే యావ(త్చ్రపంచమును అవరించురు, సమక్తేతర 

వాబ్మయములండలి ఉత్తమ సొహిత్యమును తనలోనికి 

నిమిడ్నుకొనుటరే నిరంక రాఖివృద్ధి నొందుచున్న ఆంగ్ల 

పారస్వక రసాస్వారనమే భారత జాశీయాళ్యుదయము 

నకు చారితీసిన (ప్రబల శారణములలో (ప్రధానమైనది 

చ్రైవికముగా మనకు లభించిన అందలి పొండీళ్య (ప్రథాన 

మును బుద్ధిపూర్వకముగా విడబొడుకొనుట కొరత 
జాతీయాభివృద్ధిక ఆంతరాయము  శాగలదనుట నిగ్వి 

చాడాంశము వివిధ కారకజాతీయ కాసలందలి సర్వతో 

ముఖ నిశాసమునేకుసు ఆంగృసొహిత్య(ప్రచార మే శారణ 

మనుట చారిత్రక నత్యము 

శిరా 

అంధధ్రశాతీయ క్ణకాలి 

ఆండ్రీయాన్ వెసనేలియ$ (1514 1001) ఒఇరకు 
(వెలు ఎక నివార వెద్యస్య తిం షు మైన & 

రిటుంఎమున ఎన్మీంచె ౨ లీ) మక్ పొళవిచ్యాలయ 

నుల ఆక్నతవిద్య -ఫ్యీలంచెను పిమ్మట వైద్యశాస్త్ర) 

ఛ్యావయిువత్సై. పారస్. విశ్యఎడ్యాలయమున శేసు 

మయ సామి ప్రోగుచేయు కుమోనొల్సున శవము 

లకు ర గాన్యముగి చేఎక్కించుకొనుట కీళదు చీ వ్రయి 

లము లీకనిని వెక్కు పర్యాయములు (పుి*కావర్థ 

లోనో రింపినవి 1587 వ నంన పడూరాయం.)ళ 

చికిత్సాలార్య వదలి ఇతినీని వరించినది [540 వ సంన 

"ఫ్మేవిశాయను ఉద్గింథమును (బచురించెను ఆది సెక్కు 

నర్ణచితములుగల (గ్రంథము గాలన్ అను పద్ద వైద్య 
ళా్తు వేత్త యందలి తప్పులను సవరింన సొబొనిం దినందున 

కొంద శిరని భానములికు (పజల వ్యతిరేకుఖై ర విన్ముట 

అతడు కన ఆచార్య పదవికి స్వ స్తిరెవ్పి అయిదవ ఛార్లెస్ 

చవ ర్తి యొద్ద ఆస్థాన వై ద్యుడుగ పనిశేయుటఖు మిడు 

ఎట్టణమున శీగెను 1564 వసంన ఒక నే శాప్రమాదవుం 

రీ వైద్యశాస్త్రేర్త జీనిత మింతమ'య్యెను 

డాయథన్ చేంగా 

ఆంధ్రజాతీయ కళాశాల నునూడు నలదినంనత్స 
రముల |క్రీశమే ఆంధ్రజాకీయ కళాశాల అను పరము 

పృష్టింపజడినెడి (కమపద్ధతి లేళ అసంగశముగా పన్న 

వూర్వయుగ జీవితము అప్పుడే భారత జూతీయళా 

వంయోగమునకు చారి తీయుచుంణెను నంటోమ్మిది 

వందిల వీడు, ననంబరు, 17వ శారీఖున నుచిలీ 

పట్నముళో [ప్రస్తుతము వియ్యృ మిల్లుగా లలిచేయుతున్న 

అస్పటి అయ్యంశిచారి థియేటరుళో గ్రకుక్వములో 

సంబంధములేని విశ్యపీచ్యా౭య మునకు అనుబంధము 

శాని ఒక కీయ విద్యాసంస్థను నెలకొల్పవలెనని ఒక 

ఇహీలేంగసర్ల జరువబడెను సాహిత్య శా య 

పొంకేశిక విషయముల సమరస సంరెరోగనుతోకూడిన 

ఒక చక్కని వివృత పథకమువకు అనుగుణముగా 

విద్యావిధానను వువర్నిర్భించుటకు ఈ సంస్థ ఉపయోగ 

వడవలెనని ఉద్దేశము ఈ రోజున కూడ ద్వేగు 

లోని విర్యాస్రణాశికజో సాన్తవమైన మార్పు లేడు 
శెంగాలు విళకజన (16.10 1906), ఆభిలభాళళ 



ఆంధ్రజాతీయ కళాశాల 

శాజకీయాలనుండి ముస్లీం తీ తప్పుకొనుట, [ప్రత్యక జీవితములో భారతదేశమునకు నాయకుడుగా ఉన్న 

ఓటింగు పద్ధతిలో మవాగ్ముదీయులకు (ప్రాలినిధ్యము, _ ఇెంగాలీయుని వెన్నెముకకు పెద్ద చ్బ కలిగించన లెనను 

స్త్రీల కు, (క్రాక్మాణేరసులక్కు క్రైర్సిన్తవులకు ఓటింగుకు. ఉర్టేకముతోడచే చేయజడినది శెంగాలీయుని చాయ 
స్థానములు (వ్రత్యేకిందుట, మొదలగువాటిని. గురించి కత్వము ఇకముందు ఉండకూడదని చాని ఉద్దేకము 

నూత్న ఉత్సాహము (వ్రదర్శింపబడినప్పటికుండి సూడ అందు కనుగుణముగ ముస్లీం జనులు అత్యధికముగా 

విర్యావిఢానములో ఏ మార్చునులేదు విద్యావిధానమున ఉన్న శాష్ట్రము వర్చరున బడినది ఈ దూరదృష్టితో 

శాజకీయ శ క్రులద్వారమున మన శాజకీయోర్టేకములక్రై, “కూడిన ఈ కుటిలోపాయమునకు విరుగుడుగా బెంగా 

మార్పుళలిగించుటకి (ప్రయత్నము శేయుచున్నారని లీయుడు |వ్రత్రిక్రియ చేయమొదలిడెను అతడు కారత్త 

1హాలవైలి, కాం(్రౌనువైని (ప్రభుత్వము. నిందారోవపణము జాతీయతను బలహీనము చేయవలెనను & 8 

శేయుచుండెడిది శాని నిజముగా |ప్రథుర్వమే రాజకీయ నను గడను నాళము చేయుటకు వూనుకొచెను ఆంగ్లే 

చర్యలచ్వారా, శాజకీయోపాయములచ్వారా, భారత యునికి జెంగాలీయునకు మధ్య సీర్ధాంశ నంబంధమైన 

ఇాకీయత యొక్క అభ్యుదయళ క్తులు ఇరోగమించకుండ పోరాటము జరిగినది 1905 అక్టోబరు 16 వ శారీఖున 

శేయుచుంణెను 8 కోట్ల ఇననంఖ్య కలిగిన బెంగాలు, (ప్రారంభమయిన అ యుద్ధము వంగబేళమునంచేగాళ, 

వీవోరు, ఒరిస్సా శాష్ట్రములను (1) పక్చిమశెంగాలు _ భారత'చేళమంతటను వ్యాపించినది భారతదేశములో 
(8) అస్సాముతో కూడిన తూర్పు బేంగాలు అని (ప్రాథమిక, మాధ్యమిక ఉన్నతవిద్యలను వ విధముగా 

రెండు శాష్ట్రిములుగ విళజించుటలోని (ప్రభుత్వము రూపొందించనలెను ? భారతీయుడు ఒక సారస్వత పొరి 

యొక్క జద్దేశము, అత్యధికముగ ముస్లీం (ప్రజలు (శ్రామికుడుగా మ్నాతమే శిశణను హొందవలెనా ? లేక 

కలిగిన ఛ్యాగిమును భారతదేశములో సృష్టించ తన కర, వేక్రములయొక్క (ప్రయోజనము అభివృద్ధి చేసి 
నళినని యే ఎప్పుడో ఒకన్పుడు త్వరలో భారత కొని, ఇంద్రియములకు, శక్తులకు సరియైన శితణమొనగ 

జేళము ఒక సంయుక్త పద్ధతిని పువర్నిర్థించలడునను పొంశేతిక విషయ శ్యాస్ర్రములు నేర్చుకొని యంత్రము 

సంగతి (వభుత్వమునప కెలియును నమాఖ్యలలో లను నిర్మించుట, లోయిలర్ల మ, ఇంజనులను, యం|త్ర చక 

ఒండొంటిలో కలిసీ ఉండు రాష్ట్రములు ఉండుటకు అన ములను నిర్మించుట మున్నగు భారతదేశపు అవసరము 

శాళము కలదు కావున ఒకేజాలి అన్ని రాష్ట్రములలో లను తయారుచేయుటయండును, వాటివినడపుటయందును 

అధిక [ప్రభావము కలిగి ఉండకూడదను భావము భావి |ప్రావీజ్యము నంపాదించుకొనవలేనా ? ఈ శారణము 
దృష్టియ, 'శెలివిశేటలును గలబారి!ి కలుగళమానేరు శేతనే శారతదేళములోని విద్యావిఛానము లిన్హృతమై, 

అందువలననే కూర్చు లెంగాలు, అస్సాము కలిపి ముస్లిం సాహిత్యీ, శాస్త్రీయ, పొం'కేకిక విషయ నంబంధనుగు 
|ద్రజలు అత్యధిక సంఖ్యలో ఉండునట్లు ఒక రాష్ట్రము శట్లుగ నంన్కరింపవలసీన ఆగత్య 'మేర్చడినది 

తరృరువజిడినది ॥ ఈ ఉద్దేళముతోడచే నుచిలీవట్ననులోని (ప్రజలు, 

ఇళ ఉర్టేళముల (క్రమవిఛానమును పరీశీతితము 'నివికొ చంద్రపాల్' చే పోధింవబడి, అరలిందఘోన్, 

విశేశీయనిర్భష్టిలో 'రాజకీయముగ థారశ దేశములో  నేఫీళచం[ద ముఖర్జిలచే (ప్రచారము చేయబడిన కెంగాల్ 

అత్యధిక నంఖ్యగల ఒ'ేజాతీతోహడిన శాష్ట్ర) ములు ఉద్యమమును జాగ్రత్తగా వరిశీలించిరి హైకోర్టు ఉద్యో 
ఉండకూడదు అందు భావినమాఖ్యను ఊహించి జన  గమునుండి విరమించిన గురుదావ్ బెనర్జీనంటి న్యాయాధి 

వంభ్యా విభాగము అనునీర్ణయించీకి ఆవిధముగా జెంగాలు శారులుతమళ కిని, కెలివిని, విరామశాలమును, జాతీయ 

వీవారు ఒరిస్ఫా రాష్ట్రములు (1) పశ్చిమ జెంగాళుగా విద్య స్థాపంచుటతై వినియోగించి ముఖ్యముగా 

(2) అప్పాముతోటూడిన తూర్పు కెంగాలుగా, విభజించ కూర్పుకెంగాలులో ఇంచుమించు కక జాతీయ ఉన్నత 

బడెను ఈ విభఖనము విద్యలో, ఉద్యోగములో, శాజకీయ పాఠశాలలను స్థావించిరి 'జెంగాలులో ఫ్మీవముగ వ్యవీం 
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చిన ఈ ఉద్యమము భారత దేళయందంతటకు అల్లుకొన్న ది 

'జెనారనులో 1006 వ నంనత్భరమున ఇాం( గను సమా 

జేళమైనది ఆ కాం[గను కథలకు తీ గోపొలళృళ్ణ 

గోఖలే అధ్యడఠ వవాంచెను 

ఆ నమయమున (వ్రముఖపా(శనహించ్చి జాతీయ 

విద్యా, బ్యలేకీ సంబే?ములు అందించినవాడు లాలా 

లజపరిరాయ్ ఇవి ఆ తరువాత పంనత్సరములో కల 

అశాలో, స్వదేశ, స్వలాజ్యము జాతీయలిద్య ఇహిష్క 

రణము అనున్యూత్రములతో ఖూడిన రీర్మారములుగ వరిణ 

మించినవి 1907 ఆగస్టు? న శారీఖున వహిస్కు రణ 

వళాళము ఎగుర వేయబడినప్పుడు, శాజకీయ చాళావరణ 

మంతయు ఉఊద్రిక్ట విన్లనళక్షువితో నిండిపోయియుండెను 

1908 వపీల్ 80 న శారీఖున, ఖుడిశామ్బోన్ అను 

18 సంవత్సరముల యువకుడు కింగ్స్లేర్ణు అను ముజఫర్ 

పూర్ జిల్లా మేజస్ట్రీటునై కాంబు విసరెను శెన్నెడీ 

కుటుంబమునకు చెందిన తల్లి, కూళుకు తడణమే చని 

పోయిరి 'చేశములో విన్లవళక్తులు ఉద్భవించుచున్నవగి 

ఈ నంఘటన (ప్రభుత్వమునకు 'వెల్లడిచేసినది ఒక్క 
జెంగాలు, లీవోరులలో బేశాళ, దడిణముకకూడ ఈ సిరి 

వ్యాపించెను తిన్నెవేలిక్షల్లాలో మిస్టర్ ఆమ్, న సి 

యన్ పిస్టల్తో చంపబ డెను రేళమంతయు క డ్రేకనుతో 

అట్టుఉడికినట్లుడికి పోయినడీ ఒకో (పొంశములో జరిగిన 

నంధఘుటనలకు |ప్రకిఫలములు మరొళప్రాంశములో కను 

పీంచపాగెను పజావభుత్వములి నడుమ నిజముగా ఒక 

యుద్ధము చెలరేగిన 18 జూలై 1006 లో లోకమాన్య 

బాలగంగాధర థిలకును బొంజాయిలో లిర్చంధించి 18 

శారీఖన ఆయనకు జరు సంవశ్సరముల కకిన కారాగార 

శివ విధించిరి జుకీయ కశాశాలా స్థాషనకు పూనుకొన్న 

మచిలీవట్న ములో (క్రీ కోరల్లై వానుమంఠశావు, ఎం వ , 

లి ఎల్ , మారత్లో జరిగిన శాం|గను నభకు హాజరయిన 

పదవ, 1008 జననరిలోచే కన వకిలునట్ట వదలి చేసినట్టు 

ప్రకటించెను 1908 జగాలై 18 వ శారీఖున (క్రీ జీ 

హారినర్యో క్తనురావు, ఎం వ ను నిర్శంధించి బాలళాలము 

విచారణ జఇరిగినపిదవ 1908 నవంబరులో 6 నెలల కఠిన 

శిష విధించిరి దీనిన పునర్విడారణ జరిగి ఆ తను 

మూడు నంనత్సరములి కఠిన శారాగారే శితగా పొడి 

ఆంధ్రకాకీయ కలకల 

గించి హరిసర్వో త్తమరావుగారు కళాళలలో బని 

శేయుటప తాగ్ధానము చీసీరి అయన ఓపె ధ్యాయుడుగా 

నియమిశుడ య్యెను ఆ విధముగా కళాళాలా పధకము 

నకు, శాజకీయములకు సంజంధము పర్పడికది ఆరోజు 

నుండి (ప్రథుక్వరునకు విరుర్ధముగ వెద్ద పోరాటము 

బయలు రదేరినది శ్రీ) ఇ వారుమంతకావు క కొళాలకు 

మొట్ట మొదటి | ప్రీన్సీఫాలు 901లో స్థాపించండిన జాతీయ 

వారస్మశ్రికయగు శృష్ణాన రిక కు సంపొదకులయిన 

శ ఎమ్ కృష్ణా రావుగారిని మచిలీసట్టణనులో రాజకీయ 

" రత్ష్యవేశ్తగ అవ్వడు వరిగణించుచుండిరి కళొళాలకు 
ఈ రచయిత శార్యదర్శిగా ఉండెను కశాకాలా నిర్వాధా 

కుల వెనుక పోలీసులు ఎస్పుడును తిరుగురుండిరి అప్పుడు 

ప్రోగుచేసేన్ ధనములోని (కీ రూపాయను షా 

తలపొగా పోలీనువాడు జాగరూకశా రృష్టితోవరికీ 

లించుచు వెన్నంటుచుం డెడిబాడు 

కళాశాల విళ్వవిద్యాలియమునకు అనువంధము 

శాకుండుట, (పథుక్వముచే గుర్తింపబడకుండుట, రాజ 

శ్రీయ దృష్టికి అనుమానము కలిగించినని వివిధములైన 

యం|తములతోడను, బోయిలర్ల తోడను కూడిన ఒక 
"పెద్ద కర్శాగారమును నిర్మించుట, అందుకో పోతపనులు 

రం్యభములు చేయుట, క ల్తిరించుట, నముము చేయ 
మొదలగు వనులు జరుగుచుండుటచే (వశళ్యము యొక్క 

అనుమానము ధ్విగుణిక మై ఇచ్చట జాంబులు తయారు 

చేయు వన్నుగడలు జరుగుచుంజెనని భావించ బడినది 

(వ్రభుత్వముతో కళాశాలా నిర్మాతల నంలంధములు ఒక 

మాదిరిగా ఉండెడిని (వభుత్యవు శాలునంమండి వీరు 

నీలు తెప్పించు కొవేడిళారు ఒకవైపున శలెక్టర్లు గవ 

ర్నరు పాశ శాలను సందర్భించుటకోసాటు పోలీసులు 

కూడ రవాన్యముగా కళాళాలాధి కారులను అనుమానించి 

శనిఖీ చేయుచుండిరి అయినప్పటికి వీరు కృష్ణప్వారి 

అయ్యర్ + మందర్ అయ్యర్ శంకర్ చాయక్, చడా!వ 

అయ్యరు, గురుస్వామి అయ్యరు, శేవగిరి ఆయ్యశరు, 

శ్రీనిచాన అయ్యంగారు మొదలైన కాఇభక్తులైన 

జ్యాయచాదుల ఇంటికి నెళ్ళుచుంెడి నారు, అనుమానము 

అక్యుడయము అనుకానినుధ్య జీవితము పురేగమింే 

పాసు ఈ కళాళాం శ్ఞామె అలో చాళిజనులప 
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ఆళధ్రజాతీయ కళాశాల 

ప్రవేశము ఇయ్యలడను వారు తోడి ఓ ంమినిలతో 

ఎమోనముగా చూడ ఎడుచున్నారిని సాంఘ్కో 

ఆర్టిక మశ రంగ నఖయందు నిర ఎన లయలు దేరినది 

రర్భ్మాగారముల నిండ విఎధ జాకులచారు మ్మిోమముగా 

ఉండెడివారు అది సంవల్పరబిునకు అయిచారువేల 

రూపాయల నష్టమ్వున్తై నడువబడు చుండెడిది మొట్ట 

మొదట (వ్రజలు చొవీన ఉత్సా) ము (క్రమముగా తగ్గిపో 

సాగినది అయినను కళ శాలలో కుటీర పర్మిళ్రమేలు 

చేశేత, కం గలు తయారుచేయు) రంగుల చేయుట 

ముదింతుట. మొదల ఎనులు హత వేెర్టి 
ఎరోగమించుటకు (అయత్నములు సొగెకు_ క్రైవ్పుపన్సి 

పొర్పశోండు, భూమిళొలర (శ్రాయింగు చి రిలేఖశము, 

ఇాగిళప్పు చేతివరిశ్రమ 1ఎదలిగు కాటికి హొడ ఎ వేశము 

శలిగెరు వీటికన్నిటికి చాలాధనము శానలిపి నచ్చేడిడి 

శార్యక ర్తలు అప్పులు శేయుచు, వీలునుబట్టి రీర్చుచుం 

కెడివారు 19017 వ ఎంచతృరములో బ్వవరిపొలనోధ్య 

మము (Home Rulemovement) వీరిని శాపొడీనది 

జొతీయన్ర్యు స్వ్యరరిపొల నోర్యమములో ముఖ్యాం? 

ముగా మినెన్ నీసెంటు (వకటించి కళాశాలకు 20 

చేల రూపాయలు ననోయము లేవెను అపొ 

అప్పులు కీగ్చనయ్యెను ఈ ఉద్యమము శ్రీవత తగ్గి 

పోగానే గాంధి వీగ్గాంతములు రంగములో [కే 

శించెను దీనివలన కళాశాలకు నురల కిర్, 000 రూపా 

యిల సవోయము లఖించినడి 1081 ఇంలైలో |క్రీవాను 

మంఠరావ్హ బ్బూరోగముతో అవ్వస్థులైరి 19022 $9 

వరి2 న శారీఖున ఆయన చనిపోయిరి ఆప్పుడు ఈ 

రచయిత ఒంటరిగానే కళాశాలను నఢువవలని వచ్చినది 

ఢనము సంపాదించి, ఆ సంస్థను నింజెట్టుటకు చాల శ్లేళ 

కరమైన (ప్రయాణములు చేయవలసి వచ్చెడిగి గ్రీవాను 

మంతరావు మరణించిన సదిడినములలోచే 

యులు శ్రమ జీఠ్రమును హౌర్చిందనలెనని ఒక వథళము 

(వళిపొదించీకి “వంపాదించి, టకొమ్ము అను నీద్ధాం 

తను 'నేను వాస్నేహిరుల కందరకు నచ్చశెప్పికిని ఈ 

సీర్రాంత సాధన ఛాల శష్టమయినడి ఉపాధ్యాయులకు 

షరి ఓక సవాలుగా వరిణమించినది కళాళాలనుండీ 

ఈంగూనుకు వెళ్లిన ఒక వాటళబ్భందను. చాలివర్టవడి 

తరగినచ్చినది ఈ నష్టమును భౌర్తిచేయుట ఒకో వమన్య 

ఆయెను (శ్రమ ముగా విద్యార్థులు తగ్గిపోయిరి ప్రభుత్వ 

ముచే గుర్తింప డిన ఎరీకలలో కృశాగ్ధరియి ఉద్యోగ 

ములు చేంపాడ్రి? చుకొననళి నన విద్యార్థుల శాంఉంచిరి 

మొట్టమొదట యూలనిర్యయంరు ఉపాధ్యాయులకు 

ఇచ్చు శితణవు చాల జఎరంజక మై కనుపీంచేను, శాని 

శాల్మకమమున కికణ కాలమున ఉపాఛ్యాయులకు ఈయ 

ఎడు వేనచం మానివేసీనప్పుడు ఆ విద్యార్థురిన్మళణ్య 

తగ్గిపోయినది ఆ మూలవిద్య విద్యార్థులకు ఆకర్షణము 

కలిగింనందున సాంఘీక శాస్త్రములు చేరు శాళా 

క్కూబలో ఉండువట్టి ఒక పొంఘీక విడ్యావిధానము 

(ద్రేవేళవెట్టబణెను కాళాన్కూలు ఆఫీనర్లకు, ప్రాం 
నర్లు, (ప్రజలతో కలసీమేలనీ వనిచేయు 'ఊవురుషులకు 

మాత్రమే శితణము ఇచ్చుచుం జెనీ ఈరచయిత అను 

మానము అయినను ఇటువంటి విర్యావిథానము ఆ 

శాలమునకు నరినడునడి కాదు స్వాతం(త్యము లిఖించిన 

పిదప కాని ఇటువంటి విచ్యావిథానము (పకా 'ప్రళంన 

పొందలేదు ఇవ్వడు మనకు స్వాతంత్యము లభించు 

టయు రెండు సంచవర్డ (ప్రణాళికలు అనులులోకి వచ్చు 

టయు జరిగినది కనుక, ఇటునంటి విద్యావిధానము 

కప్పక జనరంజక మగును 

కళాళాలాఖీవితములో ఒక ఇదము సర్పడినది 

ఎటువంటి విచ్యావద్ధతి యైనను, తగు (వ్రతిఫలము కలి 

గింపక, (ప్రభుత్వముచే గుర్తింపబడకుండ ఉండినచో, అడి 

(వజొదరమును పొందజాలదు కళొళాలాశళ్ళా 

గారము నష్టమువకు గురియైనది చేకిళో చేయబడిన 

శాగితమునకు బజారులో అమ్మకము లేక్రపోయినది 

చిత్రలేఖనము తదితర క్రకొత్మక విద్యలు నిణ్యార్థులను 

ఆకిరింపలేకపోయినవి ఒకటి తరువాత మరొకటి 

శారణములుగ కళాశాల విచ్యార్థుల అక రణము ను 

పోగొట్టుళొన్నది మొత్తముమీద కళాళాలికు వజెనిమిడి 

లతల రూపాయల విలువైన ఆస్తీ ఉండినది ఈ సొమ్ము, 
ఇతరమైన ఆస్తీ థద్రపరువనలసి వచ్చినది 
VU) వానునుంకరావుగారు ఆ కళాశాలకు మొదటి 

!దీన్సిపాలు కశాశాఆ ప్రారంభింభజిడిన 1910 ఫిశ్రావరి, 

21 వ శారీఖునుండి, 19కిక్షీ, ఫిబనరి, శీ వ కారీఖున 



మరణించువరక్కు ఆయిన (ప్ర్సిపాలుగా వరిచేసరి 

తరువాత, ఉపాధ్యాయులుగా పనికేయుచుండిక (క్రీ 

చిల్లరిగె | క్రీనివానరావు కంల కాలము ఎనిచేసీ 19265 

లోనో 1926లోనో రావేనామా ఇప్పిరి తరువాత గ 

నంస్థ కొంతకాలము సరిగా పనిచేయలేదు (క్రీ రామ 
కోటీశ్వరరావు కొంతళాళలిము ఈ సంస్థను నడసీరి శాని 

ఆయనకూడ ల్వరలోచే రాజీనామా ఇచ్చిరి ఆ కళాశాల 

యెక్క ప్రథమదళలో (శ్రీ వానుమంతరావుగారు (బకికి 

ఉన్న రోజులలో అవగా 1916 వ గంవర్సర (ప్రాంత 

మున (ప్రొఫెనర్ ఛెటర్టీ ఆధ్వర్యవమున చిత్రలేఖన విభాగ 

మొకటి వర్పరచ౭డెను ఆయన బెంగాలీ పద్దతికి చెందిన 

చితలేఖనములో  ఉ త్తనునిచ్యా్థులను "పెక్కుమందిని 

శయాకరుచేసిరి (క్రీ భెట్టీ మూడు సంవళృరములు 
పనిచే.9 ఆళరువాత (క్రీ రమే చక్రవర్తి ఆయన 

స్థానములో రెండు నంవశ్చరములు సనిరేసరి (క్రీ కౌతా 

రామ మోబొనళాస్తి, భారతి అమ్మీభ్యాంకు నడపించు 

చుర్న (క్రీ వి వెంకటరత్నం, చిత్రలేఖన కళాశాలను 
స్థాపించిన క్రీ గుర్రం మల్లయ్య [క్రీ వెజవాడ గోపాల 

శెడ్డి ఈ కళాళాలలోని లే ఈ కళిళాలతో 

కొంత పంబంధము కలిగి చెప్పుకోదగిన మరోకవ్య క్రి 

(శ్రీ కురుగంటి నీశారామయ్య ఈయన నంస్కృశాం ధ్ర 

భారలలో (దపీద్ధ వండితుడు 

చిట్టచినరట శాజకీయవాళావరణము. ప్రశాంతత 

చెండినడి కాని శళాశాలమ్మాకము మూయబడినది 

ప్వాతం[త్యము (వ్రకటించలిడినడి ఆంగ్లేయులు భారత 

చేళము విడిచిపోయిరి జక విద్యాపంద్థను యుద్ధచిన్నా 

ముగాగాని, యుద్ధ శేంద్రముగాథ్గాని నడపించుటలో 

సమంజనత్వము లేదు ఈ లోపుగా విచ్యాథినృద్ధికై 

జీవిళమంతయు పొటుబడీన కొందరు మీత్రులు ఈ కళా 

శిలను (వథమకరగతి కళొళాలగా నడపీంఠుముని అడిగిరి 

ఇది ఒక్కటే కళాశాల ఆస్తిని, సొమ్మును, సంరఓంచు 

టకు సరియైన మార్గ నువివించినది ఇదైనను ఒక చిన్న 

కార్యనుగా వరిగణింనలిడరాదు ఈ వంస్థను విశ్వవిద్యా 

అయము (శొప్క, పాతకొటలోబే, ఆ వద్ధతులలోచే నడి 

పించుటకు ఇష్టముకేనివారిలో నేను ముఖ్యుడను కాని 

నేను చివరకు ఈ అభ్యంతరము నూలికిని ఇప్పుడు ఈ 

శ్క్ 

ఆంధ్ర ౫ నఎదగేమి వాఖ్యయబు 

కళాశాల ఆంధ్ర వీ వంర్యాలయు “లక్ అకు 10ధజు 

కలిగి పరి సంవశ్స్చరము వేరి గచ్యార్థులు. శీతణను 

ఇచ్చుచు వురోగమించు చున్నది భారత దేళయుతో చదు, 

శొన్న వారినంఖ్య 10% వీరిలో 6% మారు త్మ 

ముగా చదివి (వ్రానుగలరు అందులో క చూ; 

చదువృటయందును, (వ్రాయటయందును ఉళ్చాప ము 

కలవారు 96% జనమునకు ఉన్నత పాగళాలలను, కళా 

శాలలను పుస్తకములను, పరిక రములిను, ఉషా 

లను, రదితర సామిని, గమకార్చవలెను ఈ ళాఎ 

విచ్యాభివృద్ధినిళ్ళాణమునకు ఈ కళొళాల భగినవిధముగా 

ఉపకరించునని నేను భావించుచున్నాను. వీలియిన నబీ 

యము లన్నియు హడగట్టుకోని ఈ కళాళాం అభ్య 

దయముళో (ప్రయోజనకరమైన ఎంస్థీగా మన స్వరాజ్య 

ములో వేడు నేన జేయుచున్నది 

ళో 

ఆంధ్ర జానపద గేయ వాక్షియము - 
పద్యముళన్న పదమే ముండు ఫృట్టినదనీయ్యు ఆ పదము 

(గేయము) కూడ కాగరక శా పొరంళమున మానవుడు 

నంతోషనమయమున చిందులు వేయుచు కూన రాగముల 

శాలిపించుచు అయాన్వితముగా మనోభావముల వెలార్చు 

టచే, ఉద్భవించిన దనియు, సొహీత్య శర్త్యజ్ఞల అలి 

(ప్రాయము కొందటి నండితులు సనిపాటలుచేయు నూన 

వులు తము కష్టము కనబడకుండుట్నకై అప్రయత్నముగా 

చేవో మాటలు అయాన్విశముగా ౫యరూసమున ఇహి 

గ్లత మొనర్చిరని 'శెల్సిరీ ఇం డేది పి్దాంతమయినను కవి 

శ్వము ఉల్లానమువపచు కష్ట నివారణమునకును పుట్టిన 

దని భావింఫవచ్చుకు భారశడేళ మున పూర్యమును 

ఇప్పుడును జనపదములే కనుక ఇట్టి గేయములకు ఇట్టి 

నిండ్లును జనవదములే యగును జానవరు అంగే డ్రరా 

ళమున నుండుటళే ఇట్ట గేయములకు జానపద "గేయము 

ఇని సర్వసాశారణ మగు “పేరు కలిగినది జనపద, కాన 

వేద శజ్ఞములు (క్రమముగా 'దేళవిభాగమునపను అందుండు 
(ప్రజలకును నున (పీన వాళ్టయనున బాడబకినని 

జానవద 'గేయనులనే వల్లెపొట అనుటకూడ కందు 

కా క్తరావులు లీటిని లోళగీశము అందుకు ఇంగ్లీషులో 

వీటినే ఫోక్ సొంగ్సు అందురు ఇది జర్మను కాకా 

4 



ఆంధ్ర జానేనేది గేయ వాజ్మయము 

జన్యము పాళ్చాళ్య కే?ములందు సాహి ర్యాశిమాను 

లును, మానవ క్యాన్త్రవేత్తలును కడచిన “రెండు శశాబ 

ములనుండి ఇట్టి గేయములను, వాజ్మియమును నీక 

రించి పరిశోధనములు చేయుచున్నారు జయా జాతుల 

గంస్మృతులకును, భాపాసాహిత్యములకును ఇట్టీ గేయ 

నువే నూలకందము లని చారలు అక్ల్మిపాయపడి 

యున్నారు 

జానపద గేయమునకు ముఖ్యలవణములు 1 

క _ర్హకత్యము లేరా పొమూహ్ ౪ శ రృకత్వము 

8 స్థీరరూపరాహిత్యతు లి రచనాకాలము శేలియక 

పోవుట, 4 మౌధిక (ప్రచారము, క ఆక్ళతక కైలీ, 

6 గేయర్నము, 7 ఆసరచన, 8 పునరావృత్తి 9 జక 

సొమాన్య కధిచిత వస్తువు (ప్రతి గేయమునందును ఈ 

లథతణము అన్నియు ఉండనవసరము శతేదు శానిఈ 

అతణము అన్నింటి! హడలియగు (ప్రధాన కత్త్వము 

అక్టాత శిల్పము, పార్యజనీనత ఉన్న చాలును కనుక 

(ప్రాశ్షనమానవువి మనోగత భావ వ్య క్షీ కరణములును 

అయాన్విరములునగు నుడుగులున్ము అఖండ పొండికీమండి 

రుల జనామోరముగల పడళవికలును, జానపద గేయ 

ముళే అగును ఓక్కొక్క అచణమునుబట్టి ఏడి జానపద 

శీయమోో ది కాదో. విర్ణయించుటకన్న పొబాత్య 

తత్త్వము ననునరింి కనిత్వము నంఠటిని రెండు 'వెద్ద 

విభాగములుగా చేయవచ్చును ఒకచానీ తత్త్వము Cy 

శలరు మరియొకదాని తత్త్వము అజ్ఞాత శిల్పము 

మొరటిడి శావుకుడయిన కకాశారుని [ప్రయత్నమున 

కీర్చి డిర్దబడివది "రెండవది జనవదుని సృష్టి, మరియు 

అప్రయత్నముగా ఒళవోటినుండి ఇంకొక నోటికెక్కి అక 

(ప్రొంకముమండి ఇంకొక (ప్రాంతమునకు |ప్రొకి తనకు 

శాచే రూపు రిద్దుకొన్నట్టిది మొదటిది ఏళ క _త్సృకము 

“ెండవడి. ఆక్టాక కరము. లేడా అచేళళ _రృళము 

మొగటీది బాగరళళా మంచాగ పొరళ్య నంచాసితము 

“రెండవది | పాక్ళశత్వ వృధ్వీ గంఢబంధురము మొదటిది 

'శండవచానీ (క్రమవరిణాను నిళావరూపనుని విజ్ఞత అభి 

ప్రాయము ఆంధ్రకలిత్వము కూడ ఇట్టి (క్రమనరిణాను 

మునకు నెలిమైనది శారు జూననద గయములే చేళ 

కవితగా సరింమించీనట్లు మనకు ఆ'కేకాధారములున్న వి 

నీనము గీతము, గగడ, ద్విపద, మధ్యాక్కోర, తరువోజ 

మున్నగు చేశ్రీయేచ్ళందములు కొన్నీ లొనపద గేయముల 

నుండియే కొలది మొర్చులతో వర్పడినట్లు భానింవనగును 

జాననిధ సాహిత్యమునకు నిత్యటీవితమును ఆలన్సు 

కొను శక్తి హెచ్చు ఈ చాబ్బయము కేవలము (ప్రజా 

నీళ మిచ్చిన కేలూశవలన'నే కాలు నిల్ళదొక్కు.ో న్నది 

విర్యజకీవితమందు వాడుకొనెడు చ్యావనోరిక భాష 

యందు సులభశైలిలో పొధారణరీతిలో నువో భావములు 

తె౮ార్చునష్ట ఈ గేయములు జానవదులకు |పీతిపాశ్రము 
అయినవి ఇదిగాక, జానపద గేయములు ఆయా దేశము 

అందలి మతపరిణామములను, మన శ్హ శ్రాములను, వీరుల 

ఉదంతములను, వతి వతల కథలను, ఆక్యాచారములకు 

గురియైెనవారి గాధలను, ఆచార వ్యవనో రములను, 

విశ్వాసములను, వినోదములను, విండులను, వేడుకలను 

అన్యోన్యానుళాగములను, సంయోగ వియోగములను, 

సౌందర్య పొఖాగ్యములకు, నుఖదుఃఖములనుు జాతీ 

యకను |ఫశివింలించుటచే ఈ జానవద గేయములు 

నినర్గమనోనరములుగా నుండును జాతీయత నింతగా 

పుంజికోన్నవి కనుకనే ఈ పదళవికలు దేశికవితలుగా వరి 

అక నోంధినని డేశీయులగు కవులు మార్గః విత్వమువై 
తిరుగుజొటొనర్చి దేశీయేలినృత్తములను కినికొని చే? 

చృందములందు దేశీయులకు అనువై నట్లు కవితను ఇెప్పిరి 
గేయసాహిత్యము చిరశారిమునుండి తెలుగునాట 

వృద్ధియైనరనుటకు ఖష్టకవులు 'పేర్కొన్న నమశాలిళ 

గేయములే గొప్పసాత్యము గేయములన్ని యు మా 

ఛందయున నుండును నన్నయకు పూర్వపు శావనము 

అందే మనకు డేశీక్గికారీతులు శాన్నించును నన్నయ 

కట్టు స్వయముగా తరువోజ, మభ్యాక్కార్మ అక్కర, 

మధురాక్కర అను వాటిని భాణెను ఆంకపూలిక్రలు, 

ఊయెంపాటలు, ఆలకులు, గౌడుగీశములు, రోకటి 

పొటలు మున్నగునవి నన్నెచోడుడు సేర్కొవెను ఈ 

గేయముల జూడ నున కథికముగా కవబడునది పొల్కు 

రక పోమబాథుని రచవలయందు పోనునాథుని కవిత్వము 

నకు ఆధారము లొనాడు ప్రజలు ర క్యు(దేళములతో 

పొడుకొన్న గేయములళేనట “అతత జననవురాతన కృళ్త 
గీళార్థ నమిత్రియే నూక్ళక” గాగ ఆతడు శ విత్వరచనటు 



కఠంగను సోమనాథుడు రోకటిపాటలకు, తుమ్మెద 

(అఖాత, పర్వేర, ఆనంద శంకర లిచాళ వారేస 

గొల్చి, వెన్నెల ఇళ్యాది పదములను చేర్కొణెకు 

గగంటివారి ఆరిజ్ఞాననచనములందు ల మ్మైదపదములు, 

వళపదములు లెళ్లిపొటలవంటివి గలవు లతణశారుల 

ఉదాహరించిన నాచనహోముని జాజరపాట ఛందమున'ే 

ఇర్బటికిని కెలంగాణమున జొజరపొటలు కాముని పున్నమ 

ఎండుగు నందర్భమున జానవదులు పాడెదరు శేతన దళ 

కుమోరచర్మితమున సూలనుందు లేని పాటం (పసక్కీ 

కలదు (క్రీణాభుడు యతగానములను జాదురో (జాజర) , 
లను కడవెను మంచనళర్మ టిట్టికసెట్టి యను మిశ్ర 

ద్వయము ఓరుగల్లు చూడపోయి ద్విపద [ప్రబంధము 

వీళానీళమును పొడు వనితను పరశురాముని కథలను 

పొడు జవనీల చన ర్తిని, శానునల్లీనునోలత్మీ కైట 

కారుల వలపును పొడుచు వచ్చు జక్కుల వురంధిని 

శాంశెను ఫోకన్న గోవిందుమీగి ఫొటలు వినెను కొరవి 

గోవళాజు వెన్నెలగుడి పాటను చేర్కొ.నెను ఛాళ్ళపొళ 

అన్నమాభార్యులవారు శమ కాలమందు వినజడుచుండిన 

జానపద గేయముల మారిరుల కన్నిటికని సకపోవునట్లు 

నంకీర్తనలను రచించి వెట్టి ఈయనభార్యయగు కాళ్ళ 
పొళ తిమ్మక్క యొక్క కృకి సాగినది ఈపాట వాట 

యంకే చిన తిరునులాచార్యుడు పదములు (వ్రాయుట'యే 

శాక నంకీర్షన లతణనుగూడ రచించెను జాననద 

గేయములు శాకపోయినను శాళ్ళపాళవారి రచనలు 

శేయస్వరూపములను, వాటి పరిణామమును స్మూశ్రము 

నూచించును సంకీర్తన లచణమునందు వలలు, గొల్బిళ్ళు, 

చంధమాను పదములు, ఆర్థచంద్రిశలు మొదంగు గేయ 

ముల అశణములు వివరింపబడినవి దిగ్విజయార్థము 

జయలుదేరనున్న (శ్రీకృష్ణ దేవరాయలకు ఒక కానవద 

గేయము కలిగించిన ఆపరిమితోశ్రేజనమును గూర్చిన 

ఐఠివ్యాను అంద 'రెరిగినదే స్వయముగా ఆ మహారాజు 

|ప్రాశర్వేళల “నంధు యంత నతికృత్యోర్లీత గేయా 

ఘము* ల్వినెను ర్యుద్రళవి మ గీనవియనును యత 

గావమునందు వివిధముఅగు గేయభణుతులు కాననగును 

చామెరల వెంగళథూపొాలుడు జాజరపాటలను, ధనళము 

అనే కల్యాణవు పొటలను 'చేర్కొ నేను కదరీపకి నాయ 

ఆంధ్ర జానఎర గేయ వాజ్యయను 

కడు "రువ్వాలు న్నోధరముఎ. ధవళాలు న్మొరలయిన 

పొట'కే శాక వలప్రదములు, ళాట్నముపాటలు, బరకు 

రామునిపై పాటలు గడ వెకు నాయకళాః ల శాలమందు 

రంగా శానుక డాం విజయరాఘవ వాయకుడు 

మొదలగువారు వదక విత లల్లిరి భవారలళామబారు 

పొడినపాటలు జానపద గే నుములుగా |ప్రశార మండినవి 

ఉడ్రయ్యవదములు, త్యాగరాజకీర్హరలు కర్థాటకనంగీం 

సరన్వరికి రలమానికముత్సై వరలినవి ఎలకూచి కాల 

సరస్వరి కంకంటి పొవరాబ, గోగులపాటి హూర్మునాథకవి 

ఆలూరి పువ్పన ముక్నగు వండిరళ వులుటాడ పదశళకము 

నకు దోహద మొనర్చిరి వీరి కవిర్వమంతయు పదళవిక్వమే 

'మొనను (ప్రొఢమైగది ఇర చేశిసారప్వతమున. శ్రేరును 

గయ కవిశా వరిణామమును కనుగొనుటకు కూడ ఉపక 

రించును 

గరాజా తరువాత స్వయముగా జానవదులు 

రచించినవి లేదా అనవదములందు. (వ్రదారముగాంచిన 

గేయము లవేకములు నువకు దక్కిన వనుకొనవళ్చును 

కొన్ని శాలిగర్భమున కలినీపోయి యుండును న కాలి 

యమునకము ఈ విపత్తు తప్పినరి కాదు కదపరరెడుచా 

రుండికచో యాగంటి అక్మయ్యగారి వచననులనంటి 

ఆతి (ప్రాచీన గేయములు మనకు మరీకొన్నియెనను 

దక్కియుండును (స్రాత తాళపత్ర (గంథములందు అచ్చ 

టచ్చట కొన్ని పొటలునూత్రము కనబడుచున్నవి 

ముద్రణ సౌకర్యములు కలిగిన తరువాత ఈ గేయ 

చాష్టయము కొంక ముదింవిడినది ముద్రిక గేయము 

అందు అధికభాగ మాధునిళమే మౌఖిక | ప్రచారమున 

నున్న చిన్నచిన్న గేయములు ఆధునిప లగు ఉళ్ళాహీ 

వంతులు “సేకరించి ప్రకటించుచున్నను "పేకరింపవలసినవి 

|ప్రకటింవవలసినవి ఇంకను వెక్కులున్నవి భాటినంఖ్య 

అతల శెక్కును చాటి బభావువుట్టుకలు, "వెరుగుట 

విరుగుటలు జాననరుల జివ్వోంచఅములందే ఇరుగు 

చున్నవి 6 గీత మెప్పటిడో, ఎన్ని యెన్ని మార్పుల నంది 

నదో శెలివికొనజొలము 

ఇట్టి జాతీయ నంవదనుగూర్చి తొతిసారిగా ఆంధ్ర 

లోకమునకు వరిశయము కలిగించినభాడు (కొను 

నమవోళయేడు ఆశని తరునాళ ముప్సరేండ్లకు మరల 

శక్ 



ఆంధ్ర శానవడ గేయ నా్మయము 

గొక పొళ్చాళ్య పండితుడు తొలిపారిగా జానవడ గేయము 
లను సొరించెకు ఆయన ౩ ఎ జాయ్ల్గారు తరు 

వాళ ఇధవడియన శే ఆర్టీ (ప్రాఠరంభముక తళ్చావానంకు 

లగు ఎండికులును [ప్రచురణ = ర్తీలును ఈ గేయముబను 

సీ,రించీ El 'టించిరి 

ఇప్పటికి లభించిన ము[దితాము(ద్రిత జానపద గేయ 

ముఖ నన్నింటిని విమర్శన సౌలభ్యమునక్తై కెన్ని 

భాగములుగా విధబంచుకెనవచ్చ్యును 

పొరాణేక గేయములు జానపద గేయములుకూడ 

మన కిష్ట్రసాకొత్యమువలెనే వివిధ్ పుళాణేదివృ శ్రములు 
కలవి బహుళ (పదారమందుర్నవి అనువాదములగు 

శామాయణ భారళాడి (గంథిములందు మూలిమున లేని 

కళలు 'పిక్కులుక్నవి అట్టివి జానసద గేయములందుకూడ 

నుండుటశే ఇట్టి బూర్చులు సంస్కృతమునుండి జం(భ్రామ 

వాధ్రమొషర్శిన 1 శేసిన శరువార ఆగాథలు వినిన 

కానవదులు శాటీని స్వీకరించిరో లేక అానపదులలో 

|క్రశాఠనుందున్న ఈ మూలారికాయి విషయములు 

శనుకు రుచించుటచే పండితులు శేవట్టిరో ఇరమిత్థముగా 

శెస్పజాళము జాననదగేయములలో నునము శిష్ట 

పొహిత్యమంరున్న  (బ్రవీడ్డ పొళాణీక గాళలన్నియ 
చూడగలము పౌరాణిక గాధలవై జానపదులకు అమిత 

మైన భక కలదు ఛామాయణ భారత భాగవళాదులందలి 

కథలును, అష్టారళ పుఠాణము౭ందలి (ప్రసిద్ధ కథలును 

జానవదుతి ఛి శ్తన్భ ల్లీ ననునరించి ను౭చబడినవి కూచ 

కొండ శామాయణము, శారద రామాయణము, ధర్మవురి 

శామాయణము, శామాయణక ళాసు ఛార్ష్యవము, మోత 

గుండ రామాయణము, లామాయణము, 

నం'ేవ లామాయణము, గు శ్రైనరీవి రామాయణము, 

చిట్ట శామాయణము, శ్రీగామదండములు, శామాయణ 

గొల్పిపొట,. (శ్రీరామ కాలికి ఆడని, శాంత, "ఫెండ్లి 

చేరు. గోవింద నానుములనంటిని రానూయణగాథా 

పాధః (ప్రపూరములు ఇంకను “రిగ్షిటాచి శొమాయణ 
మాదకాండములి నచ్యుత జాగరబేళ బాడి” నట్టి వన్ని 

మృగ్యమైపోయెనో శెలియరు ఇక రామాయణము 

నంరలి కొన్నికొన్ని భాగములచే లెలుపునలి శాంకా 

కల్యాణము, పుత్రళామేష్టి శాసల్య కై కలు, శ్రీరాముల 

ఉగ్గుపోట, శాఘన కల్యాణరు, రాములవారి ఆలుక 

నుందర కాండవరమ్చు బుషుణ అశ్రమము, సుగ్రీవ 

విజయము, కోవెల రాయవారమ్ము అంగద రాయ 

శారను లత్నణమూర్భ లంశాయాగము, గువా 

భరతుల అగ్ని ప్రవేశము, (క్రీరామ పట్టాభిషేకము, 

లశ్మణచేవర నవ్వు, ఊర్మీళాబేని నిద్ర, కుళలాయకము, 

కుళఅనకుచ్చెల కథ, కుళలన యుద్ధము, కేపూరి |వశుళన్ము 

కుళలవ ఫొట్క, పాళాళవోమము, శథకంక రానూ 

యణము వంటివీ ఆబంభ్యాకముల కలవు బో 

తారేలిని గురించియే నీశపుట్టుక, నీళాకల్యాణము 

శ నత్తవారింటి కంవుట, నీక నము ర్త, సీత కుభగోస్టి, నీత 

గిడియ, సీళ చామనగుంటలు, వీళాన్మువారి అలుక, సీఠ 

వనంతము, నీత దాగిలిమూళలు, సీక సురటి, సీశ 

ముద్రికలు, సీఠ అనవాలు, వీత అగ్నిప వేళం, సీత వేవిళ్ళు 

మున్నగు పాటలు ఎన్నియో కలవు సీతను చెర, మూయ 

శే పొట మున్నగునవి అము[ద్రితములుగా నున్నవి ఈ 

పొటలయందలి శాన భావము, కల్పనలు జానపద 

చాననను వెలార్చుచుండును 
రామాయణగాకల తరువాత భారితగాథలు లెక్కింప 

దగినవి నలచర్నిక, దేవయాని చర్మిత, నుళ్గడ్రా కళ్యొ 

ణము, సుభద్ర పాలి, ధర్మరాజు జూదము, (దౌనేడి వలు 
వలు, సండుపాట, విరాటనర్వము, పద్మవ్యూహము, 

విళ్వరూవతు, భగవర్గీత క థాగీతము, పావి(తి (ఇతుకమ్మ 

పొట్క కళకేభా పరిణయము, గయోపొఖ్యానము, వరా 

శర మక్స్యగంధి సంవాదము నంటివి జొననదుల నోళ్ళ 

యందు టబ్రితిక$యున్న భారత గాథలును విరాట్క కర్ణ 

శల్య, వర్వములును, ఉత్తర, దజిణ గో|గ్రహాణములును 

"పెద్ద వడముటు 
ఇటులే అవేకములయిన భాగవత గాథలను కూడ 

ఆానసదులు ఫౌడుకొందురు భక్షి శృంగారములన లె 

కానవదులను (శ్రీళృత్ణుని చిలిపీశేష్టలు మరింత నరనళు 

లను చేసేనని, ఛాగవళమునకు నంఖంధించిన కళలందు 

వ్రన్లోద చర్మిత వదము, చామన విజయము, వానున 

చరితము, అంజరీహోపాఖ్యానము, గకేంద మోతను, 

ఉక జననము, శాళీంగమడుగు పొట్ట (శ్రీషృష్ణుని 

చళ్టులు, వాలకృష్ణ లీలలు, గుమ్మడు పాట, యళోద 
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కొంగేఫట గోపికా ఇల బిగీకలు కుట్టణీ కళ్యా 

ఇను \దైలుక తాయళాగయు కత్యభాను సరసము 

ర్యూణీచేవిమ. చ్చట, రుక్టిణీ దేవి సీమంతము, పొర జాత 

పల్లవి, ఉపాస్యష్నము వంటివి ముఖ్యములు కుచీలో 

పొఖ్యానము, [కమర గిళలు మున్నగు పొటలు అము 

(ద్రితములు 

సత్య హరిళ్చర్యద చం్యద్రమతీచే? |బ్రతుకమ్మపాట 

గోవు పొట, రళ్తాకేయ జనేనము, దశయ్ఞ్సము గంగా 

విపానాము గంగా గారీ సంవాదము, సవతుల కయ, 

ఈశ్వరో భృంగి వాదము, మేనళా పోర్వలీ సంవాదము, , 

లక్కీ పొర్వతుల సంచాదము, |తివురారుర నంహోరము, 

నుళాఖాం డేళ్యరము, మార్కండేయ జననము నియాళ్ల 

మవోళాజు చరితము కల్లాణరాయ కధ కొమురెల్లి 

మళ్లిన్నకథ వరరరాజుపెండ్లి పాట, అండాళ్ చర్మిళము? 

(శ్రీరంగ మహాత్మ్యము, తిరుమం[తము పాట, దళావ 

శ్ఞారనుల పాటీ, లక్ష్మీచేన సొగటాలాట, అక్షీచేి 

వర్ణనము, జేంక"టీక్వరుల వేట, చెంచెత కథ, ఏకాదశీ 

మావోత్మ రము, నరనోనశార చరిత్రము, నూట యెనిమిది 

చివ్యస్థలనులు, జేంకపేళ్యర మావోళ్య్యము వంటివి 

ఇతర వురాణములకును మానోత్మ్యములకును నంబం 

ఢించిన గేయనులై యున్నవి ఇట్టి గేయములందు 

అంళటను మనకు కన్చించునరి జానపదుల శాచాక్శ్యము 

మూలకథలకును గేయముళిందలి కల్చనలకును గల భేద 

మరసి చానిని జానపదుల జీవితనుకో బోల్బిరూదిన 

జూనపరుల చిత్తవృత్తులు వారికి ఆయా పుఠాణపవురుషుల 

'యెడ గల అభిమానము భక్తీ (పేమలు 'కెల్లమగును 

క చారిత్రక గేయముణ జానేవదగేయ చాజ్ళియ 

మున చరిత్రకు సంబంధించిన గేయములకు ఒక విశిష్ట 

స్థానము కలదు వస్తువునంరును, శై లియందును కథా 

ళన వద్ధతియండును, తక్కిన జొననర గేయములకన్న 

ఇవి భిన్నముగా సుండును, వీటినే వీరగీఠకము అందురు 

కూడ చారిశ్రళ వీరగిరములు కక్తరుచిక వీరసంధుటన 

మేడియో జరిగిన వెంటే ఉర్భవించును అ సన్ని వేళమును 

కన్నుళార గాంచియో, లెవులార వినియో జానపదు 

డొకడు ఉద్యేగముతో గాన మొనరించును ఆ సొట అంత 

టఘ్ |ప్రాకీపోవును ఇట్లు వీ వ్హరించుటలో పొట యొక్క. 

ఆంధ్ర కానపన గేయ వొన్మయము 

వస్తువ కాల కమునుక మూధ్చుల నొందుకు ఒక (డొ 

పోటయందు అఫవర్షింప లిడిన ఎలిఖుటక ములకు (ప్రత 

శాలపు గాక (వ్రచావామందలి నంఘటకలు లోడ 

ఊహింపరాని మార్పు కలుగును ఎప్పుడే శిఖకమై 

పోయిన ఇట్టి ఛార్మిత్రక గేయములందు సిసలైన చరి 

(తము లభించును శానిడో ఇవి రానుకాు మారిపోయి 

గుర్తించుటకు వీలుగాక అప్పష్టచరిత్రములుగా రణ 

మించి మరికొన్ని దినములకు ఎుక్కి—టి ఇరా౯ బులుగా 

కల్పిత కథలుగా మారిపోవును చారిత్రక వీరగేయము 

లకును తదితర జానవద “గేయములకును “ధ్యేయము. లు 

వేరువేరు ఉత్చావోల్లానములకు గాక వీరగితములు 

ఆవబోధమున క్రై పొడబడును, అంధధ్రడేళము తోలినుండి 

వీర పనువు తెలుగువారికి వీరాఖినివేళము మెండు కను 

కవే శెలుగునాట వీరపూజలు పాడుకొన్నవి కదికర 

జానపద గేయములన లెనే కెలుగుచేళ మున భారి త్రక గేయ 

బులు కూడ అనంభ్యాకములుగా నున్నవి “ తెలంగాణ 

మండే మియాసాక్, సోమ వాడి రా మేళ్వరశావు, రాణీ 

శంకరమ్మ పనై వెంకట రెడ్డి కుసూరళాముడు, కర్నూలు 

నవాబు మున్నగువారి కథ లున్నోవని ఓ శే సురనరం 

(వళావ రెడ్డిగారు అనిరి ఇవిగాకను వచాకిన రెడ్డి, వర్వ 

కాల ముల్లా రెడ్డి సర్వాయి ఫొవడు, ఇల్గూరి కొండ 

(బాయుడు ఇటునంటి శెరింగొణపు వీరుల శథలును బవే౦ళ 

ప్రణారమందిన 'గేయములే ఛార్మెత్రకనుగా నల్నాటి 

వీరుల కథలు (ప్రాశీనములు శ్రీనాథుని, బాలచంద్రుని 

యుద్ధ మొక్కటియే ఇన్ఫటికి ముద్రింపకగినడి (ప్రాచ్య 

పుస్తక భాండాగారమున ఈ వీరుల కథలు అనేశములు 

మూలుగుచుక్నవి కోళ్ళ పోట్లాట... గోవు యుద్ధము, 
శాయళారము, యుద్ధ నన్నానాము, గురజొల యుద్ధము 

పూర్వభాగము, కల్ల (వశిష్ట బాలుని కథ బాలుని 

యుద్ధము, కన్నమనేని యుద్ధము. గోపు నంప్కా 

రము, కొమ్మశాజు యుద్ధము, (బ్రహ్మవాయని విరుగు 

వంటి కథలు పాళశేవములలో అందు శాననగును నీటి 

తరువార (మద్ధి జ్కీవది శాటమురాజు కథ ఎజి గొక్లిలు, 

మందుళ్ళవారు ఈ కథలను చెప్పుదురు (శ్రీ, నాకుడు 
ావీనట్ట్లు (వతీతిగల శాటమరాజు కథ అశీంసలేదు కాని 

“వినయెళ్లి యనువాతు ్రీయము. దీసిన నలనొన్స 



ఆంధ్ర జానపద గేయ భాజ్మయీము 

శ్రీశాళు వచన పద్ధతిని" యకుళాన్త్రమంఠయుపా ఇెను 
ఈ శాటమరాజు కథ రీని కపుంధముగా భట్టు ఇయ 

కారను, కోటపొటి కాటివృచను తెచ్చు కథ, ఎట్ట" డ్ర 

కోట్టాటలు ము డ్రింపలడికవి కాటమరాయ కథకు బం 

ధించిక మరికొన్ని గేయములు అమ్యుద్రితము ౫ గోరంత 

లార్మితళాంళము కొండంత సురాణముగొ "చెరిగిన కోక 

లందు కుమారరాముని కథ అగ్రగణ్యము “రెడ్టొచ్చె 

శెడ్జొచ్చె శెద్గాచ్ళె నమ్మా ' ఆకు ఛిన్నచారిగ్రక గేయము 

శెడ్లణ ట్ యళఃప్రాథభవనులను (జా జీవికమును 

చాటుకట్టిడి "కిం4వీడు మనకేరా' అను గేయము 

ర్రీకృస్టరాయల శాలపు ఆంధ్రుల వీర పరిళకు జయ 

పళాక కళాస్థలము తమిళటేగమైనను రెలుగు లేళమున 

|పాకినకథ చేశింగురాజుకరే_ తెలుగులారి శార్యము 

అఖండ మని శేయెక్డి చాటునట్టిది బొల్బికికళ వీర 
శేయములంరు ఇంత సొర్వకనీనతకలది మరి యొకటిలేదు 

నినిల్లైన జానసర 'గేయమునకు ఉండవలనీన లతణను 
అన్నియు దీనికి గలవు (ప్రాంతీయముగా (క్రచారమందినది 

“వెచ్చాపురవు కోడినం'చెములపాట ఇరువదియన ళళాల్ది 
[వళమ పొరమునేకు శెండినదే అల్లూరి సీతారామరాజు 

కథ హై(ధ్రాళాదు స్వాతం త్య నమరనున (ప్రాణము 

లొడ్డిన వీరుల శరిశ్రనులు ఇస్పుడిరుజే నము|ద్రతరేంగము 
అట్లు వ్యాపించుచున్నని బంగారు తిమ్మరాజాకథ, ఆరె 

మళాటీలకథ, కల్లూరి కొండ త్రాయునికథ, పర్వతాల 

మళ్లా రెడ్డి “శ నంటేవి అన్నష్ట చారి[త్రళములు జొనవదుల 

దృష్టిలో శౌర్య వరాశ్రమములనగా ఎట్టినో 'కెళిసికొను 

టకు ఈ చార్మికళ వీరగేయముల తోడ్పడును 

పారమార్థిక గేయములు శ క్తి, కర్మ, జ్ఞానమారగ్గములు 

మూడింటికివినంబంధిం చిన గేయనులు లతోనలతలున్నని 

భక్షిగేయములను 2న వైష్ణనను లవి విభజించుకొన 

వచ్చును పూర్వ నై వుల తుమ్మెద వడములలో ఇప్పటికిని 

కొన్ని విలిచియున్నవి కాళ్ళపాం చారు, 'క|త్రయ్య, 

శ్యాగరాతు (శాపినే కీర్తనలు, పరిమళరంగని పదములు, 
భుష్టపర్లి ధర్మర్పరి, ఛత్రపుకి, జావళీలును సంగిత; 

సొమ్మైపోయినవి, అధ్యాత్మ రామాయజశీర్తనలు అటు 
నిటు (మొగ్గినని జానవరులందు ఆధిళాదరణము పొందిన 

వారిలో శదాచల శానుదాను అగ్రేనరుడు తూము 

నృసింహచారు వరాంకుశచాను, నిట్టలి (ప ను 

శపంకము చేంకటచానువంటి భక్తుల గేయములను 

పొరచానులు పొడురు పొట్టపోపికొనురున్నారు గురు 

ఖొనొకీ ర్తనలు రామనామము ఛానువామ మావో 

శ్శ్యయు, భగవన్నామ నంకీ ర్తనలు, వొరిభజనకీ ర్లనలు, 

శ్రీరామ. భజనామృత నంకీ ర్హనలు భజనకీ ర్తనల్కు 

హరినామ సంకీర్తనలు, తిరునానుములు, పాండురంగ 

బృందావన కీర్తనలు, భక్తీసార వంగ్రవా కీ ర్షకణు, 
భజన నూల, కాలేషా మస్తాన్ చేవుని కీర్తనలు, కునుకు 

+ వొరనాథ కీర్తనలు, భగనన్నామ సంకీర్తనలు, [భ్రమ 

శాంబి కాష్ట్రకము, నూతనభజన కోలాట కీ రృనలు, రాకను 

చెర కీర్తనలు, మున్నగు భజనకి ర్తనల వుస్తకములందును 

డ్రీలిపొటల సంపుటము అందును, శ్రీ గంగాధరంగారి 

(ప్రచురణము అందును, ఇట్టిక క్కి పొరన్వశము ముద్రణ 

మునోందినను, మౌఖిక ప్రచారమున (ప్రాణములు నిలువు 

కొనుచున్న గేయము లింకను శలవు నంకీగ్గనములు, 

వదములు, దరువులతోపొటు మేలుళొలుపులు లాలి 

పాటలు, జోలపాటలు, ళోలాటములు మంగళవోరతు 

లును భక్తి గేయములలో చేరిపోవును కోలాట పాట 
అందు సుధురథ క్రీ మెండు వీటిలో సంగీశ సాహిత్యము 

అకోపాటు కోంత నృత్యముండును పొల్కురికీ 

"పేర్కొన్న (వ్రళాళవదములు మేలుకొలువులై యుండును 

మేలకొబవులనే భూపాలము అందురు ఇవి భూపాల 

ఛాగమున పొడబడుట సాధారణము కనుక వీటికి ఈపీశీ 

వచ్చినది వేదాంత వరములగు మేలుకోలునులుకూడ 

శలవు కృష్ణపరమగు మేలుకొలుపులందు ుధురళ క్రి 

శాంచనగును. మంగళపోరతులు అన్నీ చేనకలకు సంబం 

ధించినవి కలవు ఇవి నర్షనరూనమువను స్లో తరూప 
మువమ, 'నీేవారూపమునను భక్తి చేడాంత శృంగార 

రూవమునను ఉన్నవి 

భక్తీిగేయముల వలెనే వేదాంత గేయములు కూడ 

"సిక్కులు గఠివు తశ్త్వలిషయములు కోలవగుటచే ఇట్టి 

శేయములకు త శ్త్యములను "వీరుకూడ కలిగినది ఈ 

తత్త్వములు అధికముగా నద్వ్యైళ బేచాంశవరములు 

తత్త్వములిను |ప్రోనిన వారును (వచారము బేపినచారును 

అధికముగా (కాన్మాకేకరులు అద్వైెకమున జీన బప్మా 



ఆంద్ర జానసద గెయ వాణ్మయను 

కమ్మ ప్రతిపొదితమగుటదే నంభువ్యవ్య యం దుక్న 

ఎక్కువళక్కువలు వేదాంతి విదారమున నుండక 

కనుక అధికారులు బోధగమునశై, అనధికారులు సంతు 

స్రీ కట్టి పాటలు పాడుట యాచారమైనది అగ్రవర్ణ 

ములవారి నర్తాశ్రమాభారవిధులు పూజా పురస్కార 

ములు (ప్రవచనములు మున్నగునవి  న్నిఠత్త్వము 

అంగు గర్జి౦బటడుట శాననగును తృర్చ్రములందు కొంత 

మర్శళవిత్వముకూడ కలదు వగంటిచార్ము పోతులూరి 

వీర అహ్మాము, వేమనయోగి, సిద్దన్న, *శేషారలస్వామి, 

వరకుళామనంతుల లింగమూర్తి, భోజచాను, ఎడ్ల 

శామచాను మున్నగు అనుభవజ్ఞులైన యోగులెందరో 

కత్త్యములను, వేడాంళ గేయములను (వాఎజయున్నారు 

సీతపాట, నారాయణ శతకము, ళామళాను శతకము, 

అత్ళబోఛామృక తత్త్వములు, కమ్మివమాణ తత్త్వ 

క్తి ర్రనలు, శారిజ్ఞాన శజ్వ్వ్యములు, శుద్ధనిల్లుణ శత్త్వ 

కంచార్థ దరువులు, ఈర గామృతసారము, 'శ్రీకామగీత 

గురుక్ఞానామృకము, వేదాంత కుచ్చెలకథ, (బ్రవ్మోనంద 

కీ ర్థనలు ఇత్యాది ముద్రిక |గ్రంథములందతి గేయములు 

జూనవదుల నోటికేక్కినవి సాధారణముగా ఈ క_త్హ్వము 
లందు రాజయోగము, అచల వేదాంతము, గురుభ క్తి, 

నీతిలోఢము, సంఘనంస్కార వరాయణత్వను, వర్షా 

(్రమాభారో నిరానము, రై రాగ్యబోధనము, అహింన 

స్మకృవ_ర్తనము మున్నగు విషయము లుండును 

పుళాణోకృముగా నున్న కర్మ కాండయు, (వ్రతములు 

నోములు మున్నగునవి అందరి అందుబాటులో నుండుటచే 

అట్టే వాన్షయముహాడ కాగుగా (ప్రచారమందినది ఇట్టి 

కర్మకాండ (స్త్రీలకు మిక్కలి అభిమానపొత్ర మగుటచే 

'శ్రీళపాటల రూపమున వే ఇట్టి హాబ్బయను అధికముగా 

గలదు నన్నయభాటినుండి మన కి నోములు [వ్రతములు 

ఉన్నటులు కాననగును ఇవి ,స్త్రీలకును చాతుర్వర్థ్యముల 

వారికిని పూజాధిశారము కల్చించుటకు ల్దేశింపబగీనవి 

వీరశైవ వీరవై స్ట్రవ మళోక్టింభణ ఫరికముగా ఇట్టి 
నంప్కారమునకు ఆావులకించినదని ఊహింవనగును 

నుగనశ్వారశీ వ్రతము, విశ్యచానము నోము, డీవదానము 

నోము, మోళేటి వర్మమునోము, చఛాతుర్మావ్య[వ్రశము, 

కృ త్తికదీపొలనోను, "ెండ్లీగుమ్ముడి నోము, నరలక్నీ 

పొట్ట ళుఅనీనో 1౪, లడవల్లుల ము శా మేళ్వురీ[ వరము 

(శావణక్ముళచారిఖరో యి. (గ్రావణగుంగళవార( వ్రతము 

మున్నగువాటికి ఎంబంధించిక వాటు అధి; చాడ 

మండికఎ వీటిలో కామెళ్వరిప ట (డాళరామ? లము 

మండి వినఎశుచున్నది అ(గ్రనర్షమువా0క లక్మీ గౌర 

(వరములు పుజలు ఉన్నటులే కూ రులకు ఎల్లక్ము 

మైగమ్మ పోచన్ము బాలమ్మ, మున్నగు బ్యిదశేవరల 
పూజలు కలవు ఈగేవతల కొలుపులు ఎళ్లెటూ ళ్ళయింద. 

బననీలు మున్నగువారు చేయురురు ఎల్లమ్మయ్ కేశు కా 

దేలి (క్రిడాలిరామమున ఐననీలచ కన ర్మి “పరకురాము9ి 

కథ లెల్ల |పొఢి కాడి నట్టున్నరి 

శ్రీల పాటలు సంసారయ్యాతలో గృవాలద్మీ కే ఆధిక 

(పొళాన్యము కలదు అటులే గృవొబీవనమున కవిళ్వము 

నకును 2/లే అధికముగా ఆలింలినములు ఇట్టి పాటలను 

ఎ్రైలిపొటలని పిలువవచ్చును వీటితో కళ్చనకన్న చా 

వికత హెచ్చు మౌతృత్వము సోఢారముగ చేనీఖొని 

ఎన్నియో గేయములు పుట్టినవి సంళానమున శై (పలు 

పడడు బాధలు, నో చెడు నోములు (మొక్కెడి 
(మొక్కులు, గోడ్రాండ్ర స్ట, అట్టే పాటలందు విత 

ములు సంతానము కలిగినవెంటచే లాశిపాటలు, కోల 

పొటలు నచ్చును ఈ పాటళందు తల్లులు శమ సంశాన 

మును రాముడుగనో, కృష్ణుడుగనో, కంకరుడుగవో, 
సీఠగన్లో, రుక్నిణిగనో, పార్వతిగవో వగ్గించుకొందుగు 

వివావాము చాధారముగా చేసికొని వెలసిన "పెండ్లి 

పాటలు అనంతములు కొట్నాల పాటలు, నలుగు 

పొటలు, గంధము పొటలు, శల్యాణపు పొటలు, రేలు 

దగ్గరపాటలు, ఇంరుల పొటలు, బున్వము పాటలు, 

వధూవరుల పాటలు, అలక పొటలు, ముఖముకడుగు 

పాటలు, కట్నాలపొటలు, మిథునవిజెముల పాటలు, 

అవిరేణి పొటలు అప్పగింతల పొఓలేశాక [ప్రతి స్వల్ప 

విషయమునకు... అనగా పసుస్పనకు, కిక మునకు కలం 

టులకు, ఊయలకు, నసంకములకు పొనుప్పలకు సంజం 

ధించిన పొటలుకూడ కలవ అత్తమామలి క శని వళి 

భక్తిని, ఆడుకిడ్డల ఛ క్షీర, తోడికోడం|డ్రకో, జాన నుర 
దులత్కో ఇరుగుపొరుగు చారలతో మెంగనలవిన రీకిని 

'ెలుసు పాటలు కోన్నీకలపు అత్తల ఆరండ్లు కోడండ్ర 



ఆంధ్ర జానవద గేయ వాజ్యయను 

పొధ్ధింవులు, ఆడలీడ్డిల ఘాతుక చర్యలు, మున్నగువాటిని 

ఆశ్రయించిన "గేయయులును కలవు ఇట్టి చీరి పాట 

లందు సాంఘిక చీవనము సమగ్రముగా కారనగును 

శ్రమీశ గేయములు కవిత్వము ఉల్లాశమును కలి 

గించుటశేశాక కష్ట నివారణమునకు గూడ మదయించు 

ననుట ఎలువురు నే హిత్య త త్హ్యక్ఞయ అంకగీరించిన విష 

యము నూగవులు క్రమించునప్పుడు కిష్టను కనబడ 

పండుటకై, అంనీపోకుండుటనై, అ(వ్రయళ్నముగా 

రూనళాగ ములు తీయుట లయాన్వితములగు నేనో 

మాట లుళ్చరించుట జరుగును సొమూహీక కరృత్వ 

మున అట్టి రాగములు మాటలు లొనపద గేయము 

లుగా పరిశమించి వ్యాస్తీ గాంచును వివిధము 

లగు పనులు చేయుచారు ఆలూ సందర్శములందు 

(శమౌసనోదనమునశ్సై. పొటలు పొడుచుండుట కాంచ 

నగును కొందరిట్టి గీశములను “పొటఓకజన సారన్వల 

మనిరి కొందరు శాగ్భిక కర్షక గీఠము లనిరి ఇట్టి 

మిక గిరములందు.. వస్తు వెడ్దియైన నుండతచ్చును 
వృత్తికి సంబంధించిన పొటలు శృంగార గేయములు, 

వృశ్తాంతములు, విషాద గాథలు, థి 

గేయములు, మున్నగు తీరులీరుల పాటలు ్రమిపులు 
పొడుళొందురు. శ్రమిక గేయము లన్నియు ఫొధారణ 

ముగా వారివారి కృపి! సంబంధించిన లయకు సరిపోవున 

ట్లుండుట గమంనీంవదగిన వినయము. [శ్రమికుల పాట 

అంచు “On” న్భుటముగా ధ్వనీంచుచుండుట మరి 

యొక విశేషము శరీర సుఖమునకు సంఠింధించిన 

ఊనాలు [శమికులఖుతళ్చావా మొనగును కనుక చే విషయ 

వాంళే ఇట్ట పాటలందు తరచుగా శాననగును గారడీ 

ఛానిపొటలందు అక ర్లించుటకునలెచే విరువులు లాగెడు 

పాటలందు శ్రనూఫసోదనమునశ్లై బూతులు (ప్రవేశించును 
్రమికుల పాటకిందు ఇట్టి బూశుసాట లెన్ని యో కలవు 

ఇట్టిపాటలు “సునుఘుమూపాటో ల చేరుకో కొన్ని 

(ప్రచురింపబడిన 

నారిగేచుమలు  శానవదశేయ వాళ్టయమునందు 

కాల గేయములు ఒక (ప్రక్యేకశాఖకు చెందినవి ఇవి రెండు 

విధములు కాలురకొరక్తై “పెద్దలచే రచింనబడి తరతర 

ముఅనుండి వచ్చునని ఒక విధము జాలురచేతనే రచింపజడి 

ఒక్ తరమునుండి మరియొక తరముచారి నోటి డిని 
మరియొక విధము పెద్దలు పిల్లలకొరకు రచింఏన పాల 

అందుకూడ "రెండువిధము లున్నవి పీల్లిలను“లాలించుట 

కును ని[ద్రపుచ్చుటకును పొడెడు లాలిపొటలును కోల 

పాటలును ఒకతీరువి పిల్లలచే వస్తువుగా (గ్రహించియో 

లేక ఏవేని కభావిషయములనో, |ప్రపంచనుందలి మనో 

వాళవియములనో |గ్రవాంచీ వీల్లల కావందమును గూర్చు 

టకై; ఆటలొడించుట కై, రచింవలిడినవి ఇంకొక తీరువి 
లాలిజోలపాటల భావముఖను పిల్ల లెంసూ[ ఈము ఆమీళ్ల 

* వింవరు శ్రేనలము అందలి సంగీతము మాత్రము చారిని 

నిద్రపుచ్చుటకో, ఊరడించుటకో ఉవకరించును ఇక 

'శెండవతీరు చెద్దల పొటలు ఎల్లలు కూర్చుండుటకు అల 

చాటు పడినప్పటినుండి నిచ్చెనమెట్లవలె (క్రమక్రమముగా 

చెరిగి ఎల్లలు శాము శలిదం[డ్రులవలననో లేళ ఇతరులగు 

"పెద్దల వలననో విన్న పొటలు స్వయముగా పొడునండ 

వరకు పాగి అగిపోవును అ వైన శారి సొంతళవిత్య 

మారంక్రమగును “చెడ్డల ప్తాటలందు మొదట భాదను, 

తరువాత లయ, ఆతరువాత అశినయము వీ ల్లిలకు ఆలినడు 

నట్టుదేయు (క్రమము కనుసింశును మొదటిది ఆక [0 

మును, రెండనది ఉశ్సావామును, మూడవది వారి శరీర 

మునకు శిలని కూర్చును శాలు? దేండ్ల వయసువచ్చు 

వప్పటికి పిలిలు సొంతశ నిత్వ మారంఖింశురు ఈగేయము 

అందును 'రెండుతీరులి పొటలున్నవి "చెడ్డలను అనుకరించి 

వారిపాటలందు తను కవిత్వమునుశేర్చి పాడుకొమునవి 

శొన్ని పూర్తిగా స్వకపోలకభ్సితములు మరికొన్ని 

మొదటిరళము పొటలు శానుశాను అర్థనిహీనములై 

పోవును కనుకనే వీటిని NO1-6n8 Rhymes అను 

చున్నారు పీల్లలకొరకు పెద్దలు రచించినవి N1గ6గy 

Rhyme అయినచో, పిల్థలు సొంతముగా రరించిన 
గేయములు 10180036 Rhymes అగుచున్నని బాలు 

'గేండ్ల ప్రాయమునుండి పిల్లలలీనితముంతయు ఆటపొటల 

మయనుగును ఈయాటలందును, మగపిల్లరి అటలువేరు 

ఆడసిల్లల ఆటలుచేరు శొన్ని ఇరువురును బేరి ఆడుకొను 

నట్టివి ఈ [క్రీడలను ఇధారముగా శేపిళొని వాటికి తగిన 
పాటలు వెక్కులు బయలు చేరినలి చెమ్మచెక్క, గిత్తి 

దిరుగుట, గుడుగుడుగుంచం, జుజకుజ రేకులు, గొబ్బిళ్ళు, 
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చిజగోనే, కోతికొమ్ముచ్చివంటి ఆటలతోపాటు పాటలకు 
గలవు 

శృంగ్యేరగేయములు జానపద వాబ్టయమనున శృంగార 

రస (ప్రధానము అయిన చెక్కు గేయములు కలవు ఇవి 

యెంక అపాళవం ఖ్యలో గలనో ఆంత విరళనంఖ్యలో 

ముద్రింపబడినవి ఇట శృంగారము సరకీయమా, న్వక్ష 

యమా, ఉత్తను వాయిశానిషస్టమా లే ప్రాళ్ళళనిష్టమా 

అను చర్చలతో పనిలేదు జానవరుల (పొళ్ళతుల 

వొళ్టయమున శిష్టాలంకారిక వచనములు అంతటను 

పొసగవు జానపదులు చి(తించిన వీజారాములు మున్నగు" 

ఉత్తమ వాయిశానాయకులకు నంబంధించిన శృంగారము 

కూడ పొమరథాన సమన్విళమే జానపరుల పేటనున్న 

'వాళ్ళియనుం దంతటను శోచరించునవి వాళి భానముళలే 

శాని ఆయాస్వాశ్రముల భావములు శావు ఎట్టి శేయము 

లంధ్రైనను జానపదుల (ేమళలావములు, పొంఘిక 

నియ మోల్లంఘనములు, పరస్పరాకర్ష ఇములీ కాన 

నగును జీలికము యఖాళథముగ నగ్న కేజముతో 

ఛానీంచును. శావ్యధర్మమైన బొచిర్యవిచారమును, 

కా చిత్యపోనణో్టేశముతో సాత్రములకు మెదగు పెట్టు 

వద్ధతియు లానవద?గేయములందు లేవు ఉజాత్తతయు 

నీచతయు, వథ్యళ్ళంగారము, శృంగారరపా భొనము, నీచ 

శృంగారము, మొదలగునవి అన్నియు నొళచానితో 

నొళటి లుజను లొరనీకొనుచు పోవుచుండును ఐనను 

ధర్శావలంబనముగల (యేమళ్ళంగారములతో అప్పు గేయ 

ములుకూడ అనేకములు గలవు ఛామాయణ 'గేయను 

లందు సీశగడియ, నీళామ్మచాకి అలుక, సీశాలేవి వేవిళ్లు 

ఊర్మిలాలేవినీద్ర, సీశారేవి ఆనవాలు మున్నగు పాట 

లందు నథ్యళ్ళంగారమునకు వెలికాని మనోవారభానము 

లున్నవి నుందరశాండ వదమున వియోగ శృంగారము 

చక్కగా (వ్రరళ్ళింసవిడినది భారత గాథలందు నలచరిత, 

సుభ ్రాళల్యాణము, శళిశేభాపరిణయము, చేవయాని 

చరిత్రము శృంగారగేయనులు శాగనత కథలు ఆవేళ 

ములు రవతుందిలములు చారితకగేయములై న డేశింగు 

రాజు కథ, జొక్ఫ్ళిలిళథ, పచాశిన రెడ్డికథ మున్నగు వాటీ 

యుండు ఆయా బీరరంసశులి శృంగారము జ తను శేణికి 

చెండినడిగా శానవగును అతను, నవ్యానన్ము, మండ 

ఆంధ్ర జొసపడ నేయ నాణ్యయము 

ఇట పొనమ్ము, నల్లకంగాళ్, ఎరుకల నాంచారి వీర 

ాజమ్మ.ఈ గేయములందు ధిర్మ స్వాభావుల్తై క కొనవద 

దంవతుల ఊఉ త్తమళ్ళంగాళము ధ్వనించుచున్నాది గంగా 

వివాపొమున లొరుడు దిఉణవాయకుడు మళొళాంజే 

శ్వరమున వరయ శృంగారవున్నడి వరరశాణవెండ్లి, 

అండాళ్ చర్మిఠము, వెంక పేళ్వర్ల ఎట ఛెంచెక కథ - 

ఇశ్యారులందు చక్కని శృంగారమున్నడి ఇట్టే గేయము 
అందు శృంగార మంగముగా నున్నది శృంగారము 

(వ్రఛానముగాగల చిన్న చిన్న గేయములు లతఅసంఖ, 

నున్నవి చల్ మోవానరంగ, వెంకయ్య చం(ద్రమ్మపాట 
నాళాయణమ్మపొట, సిరినీరిమువ్వ, రంగం ఎదములనంటి 

కొన్ని వెద్దసాటలు ఆన్చ్రైనవి తెలంగాణమున శాముని 

పున్నమవందర్భమున పాడునట్టి పాటలన్నియు శృంగార 

కళా ఖండముళే 

అద్భకళళణ జానపదులకు అర్భుకరపాఖిని వేము 

మెండు పొఛారణ విషయములందు అలోకళములును, 

అద్భుళములు నగు కల్పినలుళూర్చి “వెద్దదేయట చారీకి 

వినోదముతోపొటు భక్షి యో, భయమో "పెంపొందించు 

కొనుటస ఉసకరించును దుర్భరమగు సంఘుటనము కలిగి 

నస్పుడుశాని, అపాధ్యనుగు విషయమును ఆశాంకించి 

అబ్బులు సాచునప్పుడు కాని, కూనవాకీక శక్తుణగల, 

జేవతతో, మంత్రరండ మో, భూత ఆడ్డమో, మీగడర 

ములో, పానుకోళ్ళో ఆడ్డునడి చిక్కును మంచుకెళనలె 

తొలగించిన 'నెంతకాగుండు నేను కోరిక అపాధ్యయమైనను 

మాననసవాళ౪ మే ఇట్టి శోరికను ఆధారముగా శేంకొని 

(ప్రాకృతులు ఆశ్యద్భుత వినయము లము అవేళ కథళందు 

జ్*డించినట్లు శానవగును అద్భుఠళథలం రన్నింటికన్న 
ఆధిక ప్రతారముగాంచినది భాలనాగన్ముకథ దని కథా 

రంగము మసొబాలు నగరమందలి పొమగల్లు ఇది 

(ప్రాంతీయమగు శామాయణగాథవంటిడి సమ్మ రానంకటి 

ఆద్భుత శృత్య ములకో, అలౌకిక విషయములతో, నిండిన 

గాథ శమ్మవారి వణకి ననల జాలరాజుకథ.. ఈ కథా 

కీనము వర్ణాంతర వివాహము అద్భుత కథా గేయను 

ల౦దు గొంధారికథ ఆగగణ్యము, పుళాశనముగూడ 

ఇటులే ధర్మాంగద పాముపాట, శాంభోఆరాజాకళ, 
శాలరాజుకథవంటి ఆద్భుకళథలు జానసరులకు శయ 

$6 at 



ఆంధ్ర శానసద గేయ వాజ్మియము 

భక్తులను గోలిగించి సత్యధశ్శముల'కే జయము అను పీకిని 

చాటి చై, వారి జీవితమును దిద్దునట్టివి 

కరుణ రసాల్మకముణు జానపదులు శృంగారము 

శపవాక కరుణాద్భుశ ములకు 30డింటికీని వమ ప్రాధాన్య 

మిచ్చిరి నిర్యజీవితమున రఖము అధికమగుటచే 

లత్చర్సిభావమును నవజ ముగా జానషరులు చి గ్రింపగలిగి8ి 

దీనియందును చారి[ శిష్టులషండు అదర్శ దృక్పథము, 

లేచా, యౌళికీ విభారము తక్కువ ఆయావ్య క్తుల 

శార్యమునకు ఉళ్చావాము, దుర్మురణమునకు జాలి 

అను నీ "రెండు భావనులును పామరులచే చారి చరిత్ర 

ములను పొడించినవి ఉళ్సావాము తరువాత జానపదులను 

నులువుగా ఆవరించినది జాలి ఆంధ్ర జానపద 

మున కరుణ ఖూరిళశములును చి క్త(ధుతి శారణములును 

నగు కథ లిేేకములు కలన ఆ క్త'వెట్టిన ఆరడివలననో, 

కట్టుకొన్న థరృయొనశ్చిన ఆశ్యాచారమునలననో, తోడి 

కోడం[డ అమాయచేకనో, ఇరుగుపొలుగుచారి శౌక్ట్యము 

వలననో, దైన దుర్విపాకమునలననో ఇడుములిపొలై న 

(గ్రీలకథలు జానపరగేయ చాజ్ళియ నముద్రమందలి 
శల్నీటి శరటములు జరిగిన విషాదగాథలకు జానవదులు 

కొంత మానోత్శ్యమునుకూడ జతపరచినారు చేశీయేకి 

వృత్తములందు కఠరుణారనవూరిత మైనగాథ కన్యకాన్ము 

చారికథ ఇది(ప్రాచీనమైనది శామన్ముకథ విచ్చుకకుంట్లకు 

కల్బన్భనము జరిగినకథ జరిగినట్లుగా, వృారయవిచార 

ముగా కరుణా రనవూరికముగానున్న కథలంధు లక్మమ్మ 

U3 ఆ(గగణ్యము ఆమె సవానము, శ్యాగము, కెలుగు 

జాతికి గర్వకాళణనులు ఆనిళ క్ష కుటుం జమున కనిస్టులు 

ఏడెడుకాధల సూచించునది సన్యావమ్మకథ గోచావరీ 

మండలపు పేరంటాల్తై న మండ'ధీట పౌపమ్మకథ మరి 

యొకటే శవణరసొక్ళకగాధలందు "చేరంటాం|డ్రగాథల 

mr (ద్రశ్యేకత కలదు, శామమ్మకత, పొపమ్మకథ 

శృంగవరపుకోట 'యెరుకమ్మకళథ, సవ్యానమ్ముకథ, తిరువ 

శమ్ముళథవంటి "పేరంటాం[డ్రకథలు నుద్రికము త్రై నవి 

వళి ఆధారము నొషీధింపజడీన తరువాత విశేష (ప్రయత్న 

ముతో సవాగనునముభేవినట్టి రారు వీరందరును ఇడి యొక 
విశేషము 'ేరంటాం[తందరు (మొక్కులుతీర్తు రనునది 

ఈ కథలంగలి మరియొక విశేషము తమిళ బేళమునుండి 

వలసవచ్చినట్టిడి వల్ల కంగాళ్ కథ వీరరాజమ్ముకథ పదచాటి 

సీమకు శెందినట్టిది ఎరుకల నాంచారి, రాములమ్మ, 

నరోజిని, మూణపొంగు కథలు అెలంగాణమ./న (సళస్తి 

చార్జించినవి 

వోన్యపు పాటలు నాగగకులకు గరి సుఖ దుఃఖాను 

భూతులు జూనవరులకును గలవు వీటి జాప్యాచివ్నాము 

లగు నవ్వు, నడ్చులునుగూడ కలవు అట్టి నవ్వు జానపద 

గేయవాక్శియమున అచ్చటచ్చట చక్కగా (ప్రదర్శింప 

బడినడి కాంత గోవిందనానుముఅందు బుస్యళ్ళంగుడు, 

*ఆడవిగోవింద నానమములందు కుంభకర్ణుడు మాత్మ 

రామాయణమున కూర్పణఖనంటివారు చళ గాని వోన్య 

మునకు ఆలంబనములుగా కనివింతురు నీత గడియ 

పాటలో వోన్య ళృంగారములకు మైత్రి కలదు, సీశమ్మ 

పరివోసోక్తులు “వ్యావోరము” నకు ఉదాపారణముగా 

శెవ్పుకొననచ్చును. ఊర్మికాడేని నిద్రలో సీకాళాంతల 

వరన సంకామణము, (శ్రీళాను పట్టాఖొవేకమున ళంక 
వని మాటలు ఉత్తమకోటిక చెందిన పోస్యముతో నీండి 

యున్నవి శశిరేఖా సరిణయమున ఘటనా విళ్ళతికి చెందిన 

శోవ్యము కలదు పల్నాటి వీరచరికమున చేళ్యమాత 

వర్ణనము ఆకార విళ్ళతికి సంబంధించిన హోస్యము వీర 

శేయములందలి యుద్ధథీడువులి వర్షనమున చాశ్ళేష్టలకు 

వంలింధించిన వోవ్యము గలరు శాటమరాజు కథలో 

భట్ల నంబాదమునందు వ్యాఖస్తుతి "వ్యాజనింద, వ|క్రో_కి 

వర్మోక్తీ, నీచోవను, కాశ్వాతిన్తము మున్నగు నలంకా 

రములతో అర్థ సంజంధమగు విళ్శతిలో చాచ్యముగను 

వ్యంగ్యముగను వోన్యము భాసీంచును గంగా గౌరీ 

సంవాదము, ఈశ్వరళ్ళంగీ సంవాదము, లకీ పొర్వ 

కుఠ సంవాగముు సవతుల కయ్యము, చెంచులత్ముకి 

ళృష్ణునకు జరిగిన నంచాడనము అెంబేతగు లత్ముకి జరిగిన 

వంవాదము మున్నగు శాటియందు నర్మోళ్తులు, 'ేప్పీ 

పొడువులు, 'వ్యాజోప్తలు కలిగిన వోన్య మున్నది లకీ 

పౌర్వకుం వంవాదము "మృదనము'నకును, ననతుల 

కయ్యము “ాళికోకును ఈళ్య్వరక్ళంగి నంచాదము 

“అవస్పందిశమునకును ఉదాపారణములు కేవలము 

చోన్య పూరిశము అగు గేయములు కొలరిగనే ముడ్రింన 

రిడినచి వేడుక "వెంగ్లీపాటలందును, (స్రీ జళానంద 



నబన్మోకల్యాణ పాట లందును, ఆ పాటల కంవుటము 

వా సంబంధించిన లియ్యాలచారి హోబ్యఖ 

ఫొటలు గన్ని (వ్రకటింఎలడినవి హాస్యపు పోటలు అను 

పుస్తకములో శీరుకీరుఆ వోర్యవు పాటలున్నవి అలం 

గాణా జానపద గేయములందు చక్కని హాస్యపు పాటలు, 

వీటిలో హోస్యానుక్ళృతులకూడ కలవు ఉద్ధాత్యకమున 

కును చలవ మునకును చక్కని యుచావారణములు అందు 

కలవు జానపద పావాళ్యమున అధిజేప గేయములు 

మాత్రము కొలదిగణే యున్నవి హోన్య పాత్రములుకొడ 

న్వల్ప సంఖ్యాకములు శలవు జానపద గేయములందు 

కనిపించునది మనశాక్రీయ వోన్యము ఇందు సుళ్ళికనుయిన 

హాన్యముతోపొటు  మోటగు వోన్యముకూడ కలడు 

న్తీల నాటలందు మృడువై , నక్యమైన వోవ్య ముండును 

ఇట్టివోస్యను జానవదురి నిత్యజీవితమును సుఖనుయ 

ముగా నొనర్భుటకు రోహద మొనగుమ 

జానసద గేయముల వరునలు (పొన్నున్నయ యుగము 

నుండి ఈనాటేవరకును వినవికుచున్న మనేశీ చృందో 
రీతులు సరములే సంస్కృశముముండి నచ్చిన అతరగణ 

బిద్ధవృత్తములకు భిన్నముగా ఈచేశీయ రచనా రీకు 

అన్నియు అయానుగులనుగు మ్మాశాగణ బద్ధములు 

ఇట్టి చేశిరశనములు కొన్నితమిళ కన్న డాంధ్రములకు 

వమానముగా నున్న విభాడ తమిళనుందరి “ఒరూజ 

మోనై" “కూరై మోనై* “తొర్ర” మున్నగు ఛంగ 

ములకును, కన్నడమందలి భామినీ వటదికిని, భోగవట్స 

దికిని, వారిక సట్చడికిని లలితకును, మంచానిలమున 

కున్కు ఛందోవతంనమునకును నరిపోపృనట్టి గేయములు 

ఆంధ్ర జానపద 'వాజ్టయమున కలవు మన ఛందో 

గ్రంథము అందున్న కొలిదికొలతలచే జానపర గేయ 
వాళ్శుయమును కొలుచుట అసాధ్యము ఇంతకన్న 

జానవద గేయములందలి కొన్నిరీతులను మొ(క మే 

చేశళవులు కనుచేత నైన వాటిని చేపట్టి చేశిచ్చంద 

ములుగా మలచుకొని రచనను తొనర్భిళనియు, వాటికే 

విన్నళోట వెద్దననుండి అన్నళవి వరకును గల లాతణి 

కులు అశణము లేర్చరచిరనియును భావించిన సనం 

అస్టముగా నుండును మార్గ = దేశి యవి నంగీశనును 

శండు కెగలుగా వికజించినన్పుడు భరోకుడు, మకంగుడు, 

ఆంధ్ర వానేవద గేయ వొజ్మియము 

శార్డకేవుకు ముకృగువార జేధగాకవున. సన్నియో 

శీరల పాటలను పేర్కొని. శేబుగవారి పీలవదయి 

ఆ సంగీతజ్ఞల కెంరగా నచ్చికడీ కాని వొరంది రుకు ఏలషీవ 

ములమ'ళార్చి విశేషముగా వాసికి కున బాజకపాటలే 

చర్చరీగీతముకై సంన్కృృర కవుల శావ్యములికగూడ 

ఎక్కినట్లు తోచును కనుక చేకక విరలప మూళములయి 

“ట్టి జాననద గేయముల ఛందోరీగులను వేలకొలదిగా 

గణవిథజనము చేంకాని, కొలదిపొటి కొలబ్రద్దలచే కొలిచి 

గాని ఇరఘీడ్ణమని కేల్చిరెప్పుట కష్టము నిఖను నిదా 

రించినచో ఆ జానపదుల |పాక్షక హృరయయులనుండి 

ఇన్నిరీరుల ఛందనంలలో ఇన్ని గేయములు వెజలపు 

వా శెన్నిపాటలు పొడినను వా శెట్టి మనోభావములు 

వెలార్చినను, (వేళ్ళవై లెక్కీంపదగు కొన్ని నరులలో 

మాత్రమే వెకలినవనియే భావించుట తెన్స కవిశ్వారంభ 

దళ, నాట్యారంభదళ, నంగీళారంకరశే, ఒకలోటనే 

కదు ఆదిమానవుడు సంతోష పాగవళ్యమున చిందులు 

(గ్రొక్కినప్పుడు ముద్రితము అయిన ఆకేని పొదాంకము 

అందే వీటి (ప్రారంభదశ శాననగును అది గమనించినతో 

జానవర గేయముల రీతు తొకకొన్నియే యవి మనకు 

స్పష్టమగును నకాడు, భాలుగు, బదు, ఆరు, పడు, 

ఎనిమిది మాత్రల అన్ఫత్తులళో సాధారణముగా ఈ 

జానవద గేయములు నడచును లేచా (కిక చతురక్ర 

ఖండగథి, మీ(శ్రగతిలో జానవర గేయము లుండునని 

ఇెవ్చవచ్చును ఈ మూత్రములో ఎన్నీ లతల నరునంకై న 

ఇంధింవనచ్చును. పీత చాగిలిమూతలు, సీర ముద్రికలు, 

తులసీదళములు, మచ్వాలలు, మేలుకొలుపులు, నరడ 

రాజు వెంగ్లీ, కా మేళ్యరిపొట వంటి వన్నియున్కు మూడు 

మాత్రల అవృత్తులిలో (త్రీ శ్రగశి) నడచుపాటలు, శోకాట 

పాటలు, జొజరపాటలు, వీళ్ల ళపాటలు, గొబ్బిపాటలు, 

బొల్బిలికథ్య దేశింగురాజుకథ, పారుజోకసల్ల బి, వీళ 

సమర్త నంటి పొటలు చాలుగేపి మా[శ్రల ఆవృట్తలతో 

(చతురశ్రగతి) నడచువట్టివి, నం'జవ శానూయణము, 

గోలిందనామాలు, కో వెల రాయకారము, లత్మణజేనర 

నవ్వు ఊర్భిశా దేరి నద, ధర్మరాజు జాదము, అనిరేణి 

పొటలు, లినురుశాయి పొటలు, రోళటిపాటలు--- ఇటు 

వంటి పాటలు బరుమా[క్రల ఆనృత్తులకో (ఇండగతి) కడ 



ఆంధ్రదేశ చరిక్రమ =] 

చును పలఎదములు సాధారణముగా ఆకుమౌ(ర్రల ఆవృత్తు 

లతో కడచునట్టితి కొన్ని మేలుకొలుఖులు, గుమ్మడు 

పాట (ముళ్యాలసరములు), వడున్మూతల అవృత్తులతో 

(మిగత) వడచునట్టివి కాలకీడలు, రామడాను కీర్త 

నలు కొన్ని ఎనిమిరి మా్రిల అవృత్తులతో నడచినట్టే 

పాటలు, కనుక ఈ చిన్న సూత్రములో వివిధ జానపద 

గేయములు రీతులను నుఠభముగా లింధింపవచ్చును, 

ఉపనంహారము మిన జొనవదవొళ్మయ వంవద ఇప్ప 

టికే చాలకాగము లుున్లమై పోయినది ఉన్నదానివైన 

భదివరచుకొనుట మన కర్తవ్యము జానవడ కలిళా 

రికులను అందరికన్న రాజకీయ సత ములభారు ఎక్కుడుగా 

వాడుకొనుచున్నారు. వీరి అభయము కొనియాడ తగి 

నకే స్వరాశ్యోద్యమమునందును, చంస్కరణోద్యమము 

నందును 'నెలువడిన గేయములు అనేకములు |వ్రజల 

భామ్మైపోయినవి కొశ్మాలిళ (ప్రయోజన మౌశింపబిడి 

నను వీటి (ప్రభావను మాత్రము అనంతళముగా వడినదని 

శిన్సుకొనక తప్పదు. సండితుళు విమర్శకులు కానసడ 

శేయముఖందున్న సాహితీవిషయము శె త్రి చూవవచ్చును 

సామాకిక శాస్ర వేత్తలు ౪ సంపదలో తనుకు శావలిసిన 

అమూల్య మణులను పొందవచ్చును వీద్ధహన్తులై.న రచ 
యిళలు చాటియందలి నన్తువు గ్రహించి కల మంగు 

శొన్నచో రవ్వలు శాల్చవచ్చున. జానవరవాబ్భుయమున 

నుండు జాతీయములు, నానుడులు, వింతవింత వలుకు 

బడులు, భిస్టులు (గ్రహంవవలతీన అమూల్యనంసదలు 

నన్యకారత ఫునర్ని గ్మాణమున వివిధ వణాళిశా (శ్రడార 

మునకును, | వజాప్రబోధ మునకును జాననదక విశారీశులు 

అక్యంతము ఉసళరించువట్టవి పొళ్ళాక్యులున్ను జౌ త్తరా 

హులును ఈ మార్గమున ఎంకోదూరము సాగిపోయి 
బారు జానపర చొక్టయమున ఇిలుగుచారు అఖినివేళము 

కలిగించుకొన్నచో ఆంధ్రదేశమువకును, అంధ్రాపామ 

తల్లివి, అంధభ్రవిజ్షానమునకును ఉతోధికమగు. విశానము 

శలుగగందు 

వీరా 

ఆంధ్రదేశ చరిత్రము 1 క్రీశ 6025 వరకు *= 

ఆం(ధ్రదేళను విర్ణయను కరకభండములోని దడిణావళ 

'జేళములలో అం(ధ్రదేళము మ్రనిద్ధమైవది ఇది 149 

ఉత్తర అతాంకము, 20 ఉక్తరో అజుంళముల టుధ్య 

ఛాగమునము 78 - క్ కూర్చు రేభాంళముల కలగ 

మునను ఉన్నది ఆంధధ్రదేశమునకు ఉ త్తరమ్ముగ ఉత్కళ 

మహారాష్ట్ర) దేశ ములు, తూర్పున బంగాళాఖాతము, దతణ 

మున (ద్రావిడ కర్ణాటక 'జేశములు, వశ్చినునున నూతన 

బొంజాయి రాష్ట్రము ఎల్లలుగానున్నవి ఈ దేళవి స్లీర్ణము 

1,10 60 చదరపు మైళ్లు ఈ దేశమునకు 640 మైళ్ళు 

తీరభూమికలదు ఇందు 80 జిల్లాలు కలవు హైడా 

జాడు ఆం(ధవదేశవు చాజభాని దీనిలో ఆంధ్రరాష్ట్ర) 

= (ప్రాంతము, వూళ్వేవు హైదశావాదు రాష్ట్రమునందలి 

ఇెరంగాణము భేరియున్నవి ఇందలి జనసంఖ్య 822 

లతలు 

అంధ్రల పూర్వ చర్మిత్ర అంధులు చాల (ప్రాచీన 

జాతివారు. బతరేయ (జ్రావ్మాణములో శునశ్ళేవుని కథ 

యందు వీరు 'వేర్కొనవడియున్నారు. ఆ (బొవ్మాణను 

థీ వూ 1000 800 కాలము వాటిది ఇచ్చట వీరు 

వుండ, పుళింద, మూకిబ, శరర జాతులలో కలిఎ చెస్ప 

లడియున్నారు ఈ జాతులవారు వింధ్యవర్వత [పొంత 

వాసులు రామాయణ మవీభారశముఇలో ఆంధ్రులు 

చోళ, చేర, పొండ్యులతోకలిపి "వేర్కొననిడిరి. భారత 
చేళమందలి రాజ్యములను వర్ణించు సందర్భమున వుఠాణ 
ములును, జౌ (గ్రంథములును ఆంధ్రుల (ప్రళంస చేయు 

చున్నవి అగస్తు కిడను మవొర్షి ఉ త్తరమునుండి దక్షిణా 

వథను.నకు నచ్చిన అర్యుడని, అతడు తన భార్యయగు 

లోపొము[దతో శీర్ణయా[తలకొరకు బయలుడేరి వింధ్య 

వర్వశములను చాటి ఆర్యులకు (తోవచూవె నని ఒక కథ 

యున్నది 

అంధ్రళల్ల వ్యుళ్చ క్రిని గూర్చి అచేక అభిప్రాయములు 

కలవు విశ్వామిత్ర నుహార్షి యొక్క. నూరుగురు కుమా 
రులలో శ్యేష్టులగు సగము మంది తమ తండి ఆజ్ఞ 

(వశారము కునశ్శేపుడను వానిని అన్నగా అంగీకరింప 

లేదనియు, అందులక్తై ఆత డలిగి వారిని “మీరు [వకా 

భచకులు కండుో అనీ శపీంచె నవియు చాకే ఆంధ్రులకు 

మూలవురును లై నట్లును ఐకిన్యాము కలదు 

ఐతరేయ |జావాణమునే అంధ్ర" అను పదము నీచ 
కాకి పరముగా (యుక్తమైన దనియు, "అంధ్ర అను 
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చదమృన్యచ్ళ మ ఆర్యోజాతీ వీరగా ర్రయుక్షమైక 
దనియు, కొందరు తలచుచున్నాగు ఖశరాణాదులందు 

చెప్ప లడిన \ అంధ్రరాజా అగు జ ర్రియరాజుచే పరిపాలిం” 

బడి చాళుర్వర్ల్య వ్యవస్థతో కూడిక స్వశ్ళమైక అర్య 

జాలి అంధజాలి అనియు వీరి వాడను ఆం(ధ్రరాజు 

ఉరునుటట్టి ఆంగధ్రదేశమని చేరు వచ్చిన దనియు ఆంధ్ర 

జేళమున నీవనీంచు ఆర్యులు ఆనధ్థులని చేరు పొండి 

రనియు వీరు చెబ్బచున్నారు. తుషార జాలితో కలిసీ 

ఆంధులనువారు అతు నకీతీరమున వనీంచుచున్న ట్లు 

వాయువురాణము చెప్పుచున్నది అతునదియనగా ఆక్సను * 

నది ఇరి హిందూకున్ వర్వళ(శేణికి అవతలి నున్నది 

శ్రీమద్రామాయణ కథనమునుబట్టి ఇళ్వామి[తుడు రన 

వుత్రులను శపించిన వృళ్తాంళము పుష్కురామేత్ర సమీప 

మున ఇరిగిగట్లున్నది పుష్కర కే తము గాజవ్చుక స్థానము 

నందలి అళ్ళీరుకకు సమీపమున నున్నది విళ్యామికునిచే 

శప్తుల్రేన ఆం(ధ్రగణములవారు తూర్పునకును, దమీణ మున 

కును వ్యావీందియుందురు వీరిలో కొందరు కరూళ 

జేళమునందు ప్రవేశించిరి కంనువి వశమున | క్రీ కృష్ణు 

నితో మల్ల యుద్ధముచేసి నివాకుడైన చాణూరుడు కరూళ 

శేశమువాడు ఈత డాంగ్ర మల్లు డని హరివంశము 
శీర్కొనుచున్నది 

చంద్రగుప్తుని అస్థానముననున్న (గ్రీకు రాయణారి 

మెగాక్షనీము ఆంధ్రుల శాక్య వి ్రీర్ణ్షమును, వైన్యబల 

మును, డేళనంనదను నర్ణించియున్నాడు ఆంధ్ర రాజ్య 

మున 80 దుర్గములు, నూరు వేల శాల్బలము, రెండు 

వేల గుజ్జములు, ఒళవేయి ఏనుగులు ఉండెడినని ఆతడు 

(దానెను ఆళోకచ్యకవ ర్తి శాసనములిళో ఆంధ్రు లారని 

పొఘ్రాజ్యమునందలి. లలో. నొకరుగ వేర్కొనబడి 
యున్నారు అళోళ చక్రవర్తి కళింగమును జియించెను 

కళింగము ఉళ్కళచేళములో ఒక భాగము, అశోకుడు 

ఆంధ్రులను జయించినట్లు |ప్రక్యేకముగ ఛెన్నలడి యుండ 

లేదు కావున వాళాలనికి మిత్ర సొమంతులై యుందురు 

అశోకుని తరువాత మౌర్య స్యామాజ్యము దుర్నల 
మయ్యెను ఈ అదను కగిపెట్టి ఆంధ్రులు సర్వ స్వశంత్రు 

క్రైరి అంధ్రకేళమునకు (త్రిలింగ దేశము, నశ్రథామి, 
చొగభూమి, మంజీరచేశము, చేగిజేళము నున్నగు పేర్లు 
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పాలీ: చాజ్మయములే శాన్ఫి-చుచుకృవి (క్రీథైలము, 

చాడారామమ్ము కాకక్వరము అను మూశు వ్రనిద్గ 

వైన శేశ్రములీ దేళముకందుండుటశే డీని! (లింగ 

సంస్థా కలిగెకని చెబ్పెమరు. (త్రిలింగ పదమునుండియే 

తెలుగు అను పదము ప్పుమై నని ఎండిలులు "తెల్సుగురు 

ఈ చేకమునందు నృజ్రములుకశ |(ప్రకేశము లుండుటకే 

వ(్రగామి యశియు, ఇది నాగులను జాలివారి నివాసస్థాన 

మగుటశే చాగళూమి యనియు, ఇరి మంకజీరనది (ప్రవ 

హించిన (ప్రాంరమగుటచే మంజీరబేశ మనియు శు 

వచ్చిట్లు శోచును వంగి నగరము ముఖ్య సట్టణముగా 

నున్న కాలమున డీనికి చేంగిేశమని |ప్రిద్ధి వచ్చియుం 

డును ఆంధ్రచేశమునందలి భిన్నఖిన్న |పాంఠములకు 

బూర్వళాలమున నాడు, సీమ, అనోరము, శాష్ట 

మున్నగు నంజ్ఞు రెల్లుచుండెను వెలనాడు టోషుము 

కూడూరవోరము, కర్మరాష్ట్రము మొదలై నని ఆయా 

మండలముల వేళ్ళు 

క్రీపూ శన శకాలీయంకే ఆంగ్రరాజ్యము స్థాఎంన 

బడినది పుళాణనుల (ప్రకారము ఆంధవిష్టువు అనెడు 

రాజు నిశుంభుడను చానవసాయకు నోడించి కృష్ణానది 

తీరమున (శ్రీకాకుళము అను పట్టణమును రాజధానిగా 

చేసికొని రాజ్యమును స్థానించెకు ఆంధ్రవిస్ణువు సుచం|డు 
డను రాజుయొక్క. కుమారుడు. ఆంధ్రవిష్టువు జ్ఞాన 

శార్థము శ్రీ కాపళములో ఒక ఆలయము బేటి! డన్నది 

ఇచ్చట కేవుడు ఆంధ్రనాయక కేవుడు 

అటుళరువాళ రెండు శశాల్టుల కాలము పాలించిన 

శాజుం పేర్లు కెినియవ్ఫు సంశాన విహీనలిచే విచారగ్లు 

డయియున్న డీపళర్ణి అనుశాజు ఒక చాటిర్మాక్రి కళలను 

గవెను జ కలను అనుసరించి మరునాడు డీపకర్టి CL 

ణ్యములోనికి పోయెను అచ్చట ఒక నింఫామునై ఒక 

ముద్దుకాలుడు అతనికి కనిపించెను అంతట తన కాణ 

ముతో గాజు ఆ సంపామును కొనెను కడి యతుడుగా 

మారి తన పేరు సాతుడనియు, శావమునలన శాను సీం 

ముగా మారికిననియు, ఆ పిల్లి వానిని దీపకర్టీ మహాళాడా 

"ంచుళొనవలే ననియు శెలియశేసెను ఆ కాలుడే సాళ 

జాహానుడై పొాఠశావాన నంశమునకు నూలివురును 

తయినట్టుజళళథ యున్నది శాతచావానునే కాలిచానొరు 

శకి 
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డనీయు నందురు భట్టిప్రోలు స్తూవళాననమువలన రాజా 

కువ్బీరకుడను నొక ళా శెలియవచ్చుచున్నాడు ఈశానన 

లిఎ ఆకకురి శాసనలిపిని పోలియుండుటచే కుల్చీరకుడు 

'ప్రాచీమడని శలియవచ్చుచున్నడి 

ఆంధ్ర కొళవాహనులు ఆంధ ఇారచావాొన.లచర్మిత 

శెకియుటకు అచేకసాధనములు కలవు వీనిలో చాయు 

మర్భ్య, వివ్మోండ పురాణములు, రాజుల $లాశానన 

ములు, నొడెములు, ఆ కాకిల కాలనుక రచింపబడిన 

(ప్రాళ్ళత సంన్కల్భర గ్రంథములు, అప్పటి కల్ప నిర్మాణ 

ములు, అమరావలీ స్తూవేములు నాగాడ్జనేకొండ న్తూవ 

ములు, నాసీక్క క న్ఫెర్కీ శార్లీ గువోలయనులు విదేశీ 

యుల వాల ఇతర గాథలు ముఖ్యముగా జేర్కొని 

దగియుక్న౨ 

నుమౌరు నాలుగున్నర శళా్థ్థములు పొలించిన ఆంధ 

శాతశావొనులు, పురాణములలో ఆంగ్రభాజు అనియు, 

ఇాననములలో ాతవావొను అలియు “పేర్కొనబడి 
యున్నారు ఈ రెండు ఆధారములలో కన్చడు రాజుల 

'చీర్లును సరిపోవుటచేత కెండును ఒశేవంళమునకు వెందిన 

శాజులకథ లని భాలింపలడుచున్నది శాతవాహన అను 

నేది శాజనంళము'పేరు అంధ అను ది జాలిసేరు వీరినే 

ఆం ధ్రళ్ళక్యులని కూడ వ్యవపారించిరి ఇశాతవావానుల 

స్థానమును గూర్చి విచాదములు కలవు కృష్ట, 

గోచావశీ నదుల నుధ్యభాగమున తూర్చునముడ్ర 

శీరమును౦డి వీరు క్రమముగా నక్చిమముగా 

వానికవరకు జయించి, దతణావథ్ట చక్రనర్తులు అను 

"పీరు నవాంచి రని ఉక అభిప్రాయము కలరు అట్లు 

ఇక మొదట మహారాష్ట్ర) ప్రాంతమును పొలించి [క్రమ 

ముగా కృష్ణా గోడానరుల వడిమి [ప్రదేశమును స్వాధీన 

కరచుకొని సళ్చిమళాగమున తమ ఆధిక్యము తగ్గగనే 

కూర్చు ప్రాంతము బేపాలించి ఆంధ్రదేశ ము అను బామము 

శారు కీని కొవగియుందురవి మరియొక చాదము 

అటులియిన వైళను లేళ (పతీష్టాన పురము వారి రాజ 
ఛాని యగును శాతభాహాన రాజుల కాసనములు బిస్తా 

రముగా మవోశాష్ట్రిములో చే దొరకుటయు, తూర్పు 

సీనులో తక్కువగా శానవచ్చుటయు ఈ ఊవాకు మూల 

ములు శాలి లర్గారిలిల్లాలో ఒక భాగమునకు “సాక 

వానాన వారము? అని "చేరున్నట్లు మ్యాళ్లదొని 
శాసనము వలన శతెలియుదున్నది ఆందుచేతే శాత 

'వావొనుల అన్ముస్థానము ఆ (పొంశమని అచ్చటి 

నుండి తూర్పునకు వీరు విజృంభిందిరనియు మరియొక 

మతము 

ఆళోకుని కాననముఅలో రరికులు, భోజకులు, సిటిని 
కులు ఆంధ్రులు, పుళిందులు మున్నగువారు ఆతని 

స్మా మొజ్య ప్రజలలో చేరియున్నట్లు వర్షింపవిడి యున్నది 

వీరిలో రశికులు మవోరాష్ట్ర నివాసుళనియు భోజకులు 

* రిదర్శవాసులనియు, పీటినికులు వైైళన్ [పొంతీయు 

అనియు, పుళిందులు వింధ్యా(ది గతురిలియు పండితులు 

చెప్పుచున్నారు ఇక మిగిలినవారు ఆంధ్రులు వీరు 

దఉణావథము యొక్క (పా_క్టీరవాసులని అంగీకరించుట 

సులభము లేనిచో వీరి జన్మబ్థాన్మమైన (ప్రదేశమును నిరూ 

ఎంచుటశే వీలుండదు అంధులకు ఉత్తరమున కళింగ 

కేళము వ్యా న్లమై యుండెను శాతశావానులు అంధు 
లలో నొక కాఖచార్రై దతణావథముయొక్క ప్రాక్తీర 

మున మొదటినుండియు నివసీంచి శాఖ్యని ర్మాణముచేసి 

మౌర్యుల యనంతరము సశ్చినుముగా విజృంభించి విడ 

రను మవోరాన్ట్రముము జయించిరనుట విశ్వసనీయముగా 

తోచుచున్నది కాతవాపొనళాజుల చినరిశాలములో 

శూర్చుడేళము వైననే వారి శాధివశ్యము ఉండెననుట 

స్పష్టము అనురానతి = ధాన్యకటకము, వైళను ఆ 

శాలిమున (ప్రసిద్ధి కెక్కిన రాజనగరములు 

పురాణముల (బ్రశారము ఈ నంళమునకు దెందిన 

శీ0 మండి రాజులు పషాలకుశై యున్నట్లు నీదితమగు 

దున్నధి వీరిలో మొదటివాడు [శ్రీముఖళాత ఛానానుడు 

ఈడు [| పూ 85లో హ్వతం|త్రుడై యుండెను 

అమరావతి ఇతని ఛాజఢానీ కీరిసం ల వరిసాలిన 

అయిన శరువాశ అతని సోదరుడు కృష్ణుడు శాజయి 

పాఠచావాన రాజ్యమును నాసీకవరకు విన్తరింన జేనెను 

ఇకని కాలములో చానీళలో (మణుల కొళ గువా తొలి 

వీంచది డెను వైళ్యమొకటి కట్టించబడెను కృష్ణకాత 

వావామడు 18 వం ఆ శాలిము పొలింలెను శరునాత 

(శ్రీముఖని పమారుడు మొదటి శాతకర్ణి చక్రవ్ణర్తి 
యయ్యెను ఈయనభార్య చాయనిశాబేవి ఈమె మనో 



శాష్ట్ర) ఆ ఇారకర్లి అకుషేరు ఇతనిని శరుకాత 

కొందరు గ్రాబులకును కలదు "శాతకర్ణి ఎదమున కనికము 

లయిన అగ్షభఘులు చెప్పబడినలి కుట్టబడీన శెపవ్పుటకలబాకు 

అనుట యుక్షము రాజుకు యజ్ఞ యాగాది (క్రతువులం 

బాసి కలవా రగుటచే కుండలములు ధరించెడివారు 

బాకేఘాట్ ఇాసనము ఈరాచుచేసన యాగములను 

శెక్పుశున్న డి ఆరనీకి “అవకివార చృకుడు ఆను బిరుదు 
కూడ కలదు ఈశాసనము శాతకర్ణి మరణానంఠరను 

ళాణియగు నాయనికాబేవిలే వేయించజడినది ఈళశాలము 

లోనే. కళింగళాజ్టుమును. పాలించిన భేతవంళవురాజు " 
ఖారవేలుడు శాతకర్ణితో పోరాడినట్లు ఖారవేలుని వోశ్రీ 

గుంభశాననము (క్రీ ఈ 1560) చెప్పుచున్నది 

ఈ నంకములో తరువాత (ప్రాముఖ్యము చెందిన 

రాజు రెండన శాతకర్ణి ఈతడు కీ y* 158 96నం 

నడుమ ఫరిపాలించెను ఈతడు మాళవమునుజయించెను 

వదమూడవ'రాజు కుంకలళాతకర్ణి మగధ దండెత్తి 

కగ్వానేంళవు రాజులను జయించెను జాళ్స్యాయన శాము 

నూకములలో ఈ శాతకర్ణి పేరు వినవచ్చుచున్నది 17వ 
శాజు వోలుడు అనునాతడు ప్రాకృత నాశ్శుయమున 

మిక్కిలి (ప్రవీర్ధికక్కినవాడు ఇతడు కవులను పోషించి 

అనేక (గ్రంథముల రదింన కేచెను ఇతడు 'గొశా నష 

శకి అను (గ్రంథళాజమును ననుకూశ్చెను ఇది నువి 
శాష్ట్రి ప్రాకృశళామలో 700 గాథలుగల గొప్ప 

శావ్యము డీనినినే నూనూగుమీపోల నూత్న యౌవన 

మున (శ్రీనాథ మవోకని కెనిగించి యున్నాడు కాని 

ఆది వేడు ఉపలభ్యమగుట లేదు బొదిన్స, కుల్ళపె, అమ 

రజ, కుమారిల, మకరంద నేన, (క్రీరాజాది కవులచే 

(వ్రాయబడిన గాథ లిందు సంకలనము చ్రేయబిడినవి అణు 

అత్మ, అనువలన్థ, రేవ, మాధవి మొదలయిన కన 

యి(త్రులు కూడ కొర్ని గాథలను రచించిరి ఈ గాథ 

లలో అవాటి సాంఘికజీవిళమును, (గ్రామికుల (పేమ 

విలాసముళును వర్ణింపబడినవి శృంగారమే (ప్రధానమై 

నను ఈ గాథలు నుంచి శావ్యసరళి కలిగి యున్నవి 

వోలుడు భోజురాజాకోను, శ్రీకృష్ణ 'జేవరాయంతోను 

పోక్బితగినవాడు లీలానడి అను శావ్యముకూడ అప్ప 

టిదే లోలపొఠచావాముడు ఎంనాళ రాజవు క్రియైన లీలా 

ఆంధ్రదేశ చరిగ్రము ! 

నళిని (వేమించి నెండ్లియోం ట ఈ కావ్యములోేని ఇ8 

వృత్తము దీనికి కార్యరంగి బు (౨3) గోచావరీ తీర 

కూన _నిద్ధిలెందిన భీ మేగ్యరకేకము వోలునీ శాలఘుు 

వైళారిళామలోప డ కావ్యరఎన సొగెకు గుణాథ్యుని 

బృవాత్మథా శాన్యము ఈకాలషుకరే వెలవె కని 

భావింవవిడుచున్నది 

హోాలునీ రరూవాత కెంళకాలఅము శాళచానొనులి 

(అరిథ తగ్గినది Uv ౪ మొడటి ఓకాల్లీ [పారంళము 

నాటికి ళళబాతివారైన చపాళాటులు లేళ జాతులు 

మాళనమును మవ*రాష్ట్ర్రిమును జయించికి భార రాపో 

నుళి శాజ్యము తూర్పుఖాగమున కే వరిమిగమయ్యెన. 

ఇట్టుండ ఇరునదిమూడవరాజగు గొతమీ వక్ర శాతకర్ణీ 

శాతవావ నుల (ప్రలిథను తిరిగి (వకిష్టించెను (క్రీ ళ 

78 = 108 సం నడుము ఈశడు పాలింలెను ఈకని 

శల్లియగు గౌఠమీ చాల క్రీ చేయించిన బాసిక శాసనము 

్రేకారము ఇకడు 'కురిమ, పల్లావులను యననులను 

జయించేను జా(కప నపాఫణుని వంశమును ఉన్మూలిం 

చెను ఆతని వెండి నాగోములినై తన శాజముద్రను 

తిరిగి ము[ద్రింపించెను ఉత్తర మవో కాష్ట్రమును, కొంకణ 
మున, నర్మడానదీ (ప్రాంతమును, సొళాష్ట్రమును, 

మాళన పళ్ళిమ రాజపుత్రస్థానములను 'గొళమీ వుత్రుడు 

వళవరచుకొనెను కళింగముకూడ ఈతని రాజ్య మువచేరి 

యుండవచ్చును గొళమీ పుత్ర శాతకర్ణికి 'శాతచారొన 

టలయళ। (ప్రతిష్టాపన కరు'డనియు, “వక కాన్మాణుకు', 
'వళవీవిడనియు, శ|క్రియ దర్పనాళకుడనియు నిరుదులు 

శలవు ఇళని శాలమునుండి రాజులు తము తల్లుల వేర్లతో 

శేర్చుకొనుట వాడుళ అయ్యెను అందులే నీశడు "గౌతమీ 

అత్ర శాళకర్షియని పీలువేబడెను 

గాతమీఎుత్ర (శ్రీ శాతకర్ణి కరునాత అరని కువా 
రుడు శావిష్థీవుత (క్రీ వులునావి పరిపొలింగను 
కఈఠని కొజ్యాంతమున శకులు శ్టయినీ (పొంతమును 

మరల నకఎరచుకొనికి శకులరాజు రుద్రణాముడు శాత 

వావొన గాజులతో విచాహాసంబింధము భేఏకొన్నను, 

వారి రాజ్యమునుండి ఉక్తర కొంళణమును, నర్ణుచానడీ 

(ప్రాంతమును ఇాను వళము జేంకొచెను అనుళావతి 

శాననమును బట్టియే గుడి వాడలో దొరకిన నాణెములను 
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బట్టియు, ఇలుమౌఏ ఆంగ్రదేళము నంతయు పొలించివట్లు 

తెలియుచున్నది 

రరువాక రాజులలో ముఖ్యుడు యజ్ఞశ్రీ యకు 

నఠడు ఈరని నాణెములు గుజరారు, కథియబాడు, 

వరోడా, మాల్వా ఆవరొంల, మవోళాష్ట్ర ఆంధ్రచేళ 

ములలోను, మధ్య శాష్ట్రిములోను దొరకినివి లీటినిబట్టి 

ఈరని రాఖ్యఏి సతిని ఊహింసదగుకు కొన్ని నాడ 

ముళమ్తై ఓడయొక్క చీశ్రముండుటకే కాళవాహన 

యుగమున నముద్రయానము విస్తారముగా సాగేడిరవి 

ఊహింపనగుచున్నది తరువాతి రాజులు ఆంత వేరుగన్న 

వారు శారు యజ్ఞ క్రీ ఆనంళరము లిజయ, కీ, చంద్రశ్రీ 

ఇలోమావి యనుజారు శాతవాహన రాయ్యధి కారమును 

, సౌవికి వీరు పరాక్రమనంకులై న పరిపాలకులు కాళ 

పోవుటచే సామాజ్య భాగములు వీరి వొ స్తములనుండి 

జారిపోయి తుదప శాళచావాన పొామౌఖ్యమే |క్రీ ళో 

B20 (పొంశమున అన్హమింశెను ఆంగ శాక్యములోని 

సామంతులు స్వఠం[తు అయురి నళ్చీమమున ఆభీరులు, 
కైబుతిని చూటునంళముచారు, తూర్పు (ప్రాంతమున 
ఇజ్వాకులు, దతీణమున పల్ల వులు స్వరం (క్ర రాజ్యములను 

స్థాసించుకొనీరి 

శాతవాహనుల కొలమున ఆంధ్రదేశ సరిస్థీతణ వరి 

పాలన కొరక సొ మాజ్యను నోరములు లేక ఆహారములు 

(ఇాగములు)గా విళజీించలణెను ఆనోరములను అనూ 

ళ్యులు పొలించిరి అవోరములు (గామములుగా విళజింస 

జడెడిని (గామములు |గామికుం పొఠనలో నుంజెడివి 

నగరపొలన బాగగకుతి [కంద నుండెడిడి కొన్ని మండలి 

ములు సొనుంతుల అధీవములో నుండెడివి వీరు నుసో 

రళులు, మవోఖోజులు అని పిలువవడుచుండిరి మనీ 

"నాలి యమనకడు వై వ్యవ్యవవారములేగాక రాజకీయ 
వ్యనవోరములు కూడ చక్కకెట్టుట కలదు ఇతర 

ఉద్యోగస్థులలో మవోళారళ, ఖాండాగారిళ, మహోమౌా శ్ర 

బింంధే కారే, అనబడువారుక్రూడ కలరు శాజులు ధర్మ 

మార్గముగ సరిపొలన శేవెడిణారు 

సంభుకీనవములో చాకుర్వర్ట్య వ్యవస్థ యుం జెడిది 

యననులు, టలు, వబ్లావులు మొదలైన విదేశీయులు 

సంఘములో కలిసిపోయి. వదోయొక కులమువారమని 

శ్చకొనెడివారు స్త్రీలకు వంఘములో |ప్రముఖస్థాన 

ముండెను (స్త్రీలు తను భర్తల విరుదములనుక్తోడ తమ 

చేళ్ళతో భేదృళావెడినారు 

విదేశ వ్యాపారము, వర్తకము విరివిగా జరిగెడివి 

తూర్పు తీరమున శంటకొన్సల, కొడ్డూర, అల్లోనైనె 

అనునవి ముఖ్యమైన 'రేవు పట్టణములు వశ్చిమ్మపాంఠ 
మున భరుకచ్చము, సొపొరా, శల్యాణ ఆను శీవులు 

చీరుపొండినవి వైరము, తగర ఛావ్యకటకము వ్యాపార 

శేంద్రములుగా [వనిద్ధి శెక్కినవి దేశ మధ్యమునుండి 

వ్యావీంచుచు మహారాజ నవథములు అను "వెద్దలాటలు 

ఉండెడిని నర్తకులు (శేణులుగా చేర్పడెడివారు (శేణికి 

అధ్యతుకు (శేస్థీ చేనేశ, కమ్మరి, కుమ్మరి, వడ్రంగి, 
'శెలిక మొదలయిన వివిధ వృత్తులవారు కూడ నుండెడి 

చారు వివిధ వృత్తులవారి! చేశ్వేరు (జు లుండెడివి 

శాజులును, ధనవంతులును ఈ (శేణులకు తక్కువ వడ్డీతో 

ధనము నిలువలేయుటకు ఇచ్చుచుండిరి ఈ ద్రవ్యము 

మీద వచ్చు వడ్డీతో దానధర్మములకు నిబంధనము జేయ 

టయు కలదు ఇది ఈనాటి వవాళాగ పద్ధతిని ఒక నిధ 

ముగా పోలియేన్నడి నవాపయిని అల్లుడును, ధర్మచింతన 

కలవాడును ఆగు బువళదత్తుని శాసనమువలన ఈ 

యంళములు కెళియవచ్చుచున్న వి వ్యనసాయము ముఖ్య 

మైనర్భ శ్తి మకనంస్థలకు భూములను చానమిచ్చు 

చాచారము కలరు భూనులమండి పన్నులు ననూ లగు 

చుండెను ఉప్పును తయారుడేసి అమ్ముట (ప్రభుత్వముచారి 

(్రశ్యేళమైన వాక్కు 
రాజులు పొందూముళానలంబకులుగా నుండిరి వారు 

యజ్ఞయాగాదులను చేసెడిచారు శాతవాహనులలో 

మూడవ రాజగు మొదటి శాతకర్ణి తన కుమారునికి 

"వేడిని అను "వేరు 'వెట్టుకొనెను జనులు శీవునికూడ 

కొలిచెడినారు. నర్హళతిలో పళువతిని, గొరిని స్తుతించిన 

శఛాగములున్నవి 178 న గాథలో గౌరీ జేవాలయములు 

"ేర్కొనబడీనవీ గణేశుని గణాధివతి యనిరి గాజులు 

వైదిక నుశాఖిమానులై నను బౌడ్ధమకచ్యాా ప్తి ఆఇాల 
ముళో జరిగినది భట్టిప్రోలు ఆమశావకి, ఘంటపొల, 

గుమ్మడిదుట్టు, గుడివాడ, గోలి మొదలగు [ప్రదేశముల 

లోనీ జౌద్ధన్తూపములు అవాటివే బౌద్ధులు నాగరాజును 



కొల్బుట గలదు నాగులు స్తూవములను చుట్టుకొని [వకు 

“ంచే? మును వికుచుండీనట్లు శిల్పములు కలవు 

న చిత్రలేఖగవం అళాలమున అభివృద్ధిగాంచి 

న్వీ శా స్తూవములు, చైశ్యములు ఎవోరములు, 

గువోలయములు వెలసినవి కన్నైరీ, నాసిక్, కార్డీ, భట్టి 

(ప్రోలు, అమరావతి, ఘంటసాల గుమ్మడిరుబ్టు గుడి 

చాడ, గోలి, కొండాపురం, గాజులజండ, ఫణిగిరి అను 

కలి [ప్రద్ధమయి.న బౌద్ధ డే(త్రములు అమళానతిస్తూవము 

చుట్టును పాఠిళాతిం* నిర్మింపవిడిన (ప్రొాకారముం డెడిది 

బుద్ధువీ ads భుట్టములు శిల్పముగా రూపొందెకు? 

అజంకాలోని (ప్రొచీన గునాలయందలి వర్ణచితములు 

అఫ్పటి చిశళారుల వై పుణ్యమును కెలియశేయును 

శాతవావానుల శాలము (ప్రొళ్ళత భాషాభివృద్ధి! 

ముఖ్యమయినది వోలువి గాధా నస్షళళి మవోళాష్ట్ర 

(ప్రొళ్ళత భామలోనున్నడి లీలావతి మరియొక (సొళ్ళత 

శాన్యము గుణాఢ్యుని బృహత్క్మథను గురించి ఈక్రింది 

కథకలిదు సంస్కృతములో ఫాండిత్యముగల శన 

శాణితో నమాన |ప్రతిళను సంపాదించుటకు సాఠవానాన 

రాజు నంన్మృతమును శేర్చుకొని తన రాణిముందు తన 

(ప్రతిష్టను నిలువుకొచెనని ఈ గాధవలన కెవియుచున్న ది 

ఈ సందర్భమునచే ళరంనేర్ము, రాజునకు ఆరువేలలలో 

నంన్మృతము చేర్చుటకై శాశం[త్ర శ్యాకరణమును 

నంవ్మృశమనున రచించి కన (ప్రతిన వెరవేర్చుకొ నెను 

శాజునకు అరు నెలలలో సంస్కృతము శర్మవర్శ లోధింస 

గలిగినచో ఆను సంవ్క్యృతమును, (ప్రాళ్ళతమును 

జేశభాషను, వర్ణింతునని గుణాఢ్యుడు ళపథము చేసెను 
రాజు సంన్మ్యృకమును ఆరునెలలలో చేర్వగల్గుటచే, 

గుణాఢ్యుడు సంస్కృత, (పాళ్ళళ, 'చేళభానలను 
వర్జించి బృవాక్కళథను వెళాచి భాషలో రచించెను 

మైళాచి ఒళరళమయిన (ప్రాళ్ళత మందురు బృహత్కథ 
ఇప్పుడు లభించుట లేదు జాశ్స్యాయన కామస్మూరము 

లీ శాలనువచే రచింనదిడెను వృరాణములుకూడ ఈ 

యుగముననే రచించబడెను 

నాగార్జునాగార్యుడు అంధధ్రడేమున జౌడ్థముక 

వ్యాక వాగార్జునుడు ముఖ్య శారకుడు ఈతడు 

శ్రీశ 184 శనం న విధర్శలో ఒక శ్రాన్మాణ కుటుంది 

ఆంధ్రదేశ చరిత్రము - 1 

ముక ఇమైకు ఎన్న వయన్సుగంచే నద ళ్శాత్ర్రములు 

ముగించి ఇతిడు విడ్వాం ఎకు, కఎ తర్ష్యదేత్త అయ్యెను 

కవీమల అకు 18వ బ్యా | ధాగ గురువుకుండి ఖా 

ధర్ముముమ క్వీకరించి అశని తగువాత 143 (శ్రశాన 

వౌగ్గగుున య్యెను ఇతకుసీంకాలి మునుండీ |ద్రళ్గావరిమీళ 

కూశ్రములిను, వై వుల్య సూతములను గామాలయము 

లోని వృద్ధ ఫిమవుకుండి మవాయోన సూతఘులను 

శెచ్చెను ఇరడు పదివేలమంది వావ్మాణులను చౌద్ధుంనుగా 

మార్చెను నాగార్జునుడు కాను నివసించుచుక్న (్రీవర్వ 

తమువై ఒక (ప్రీయోగళాలను, ఎక (గ్రింశాలయమును 

పర్చరళెను ఇతడు అనుకావతి స్తూవమునకు లైటి 
(పాశారమును కట్టించెను ఇతడు టికెట్టు, నైనా ఇపాను 

లలో ప్రభ్యాతిపోం చెను ఆక్యతోముని కగభాత వాక్షియ 

జీవ చేసినవారిలో ఇతడు ముఖ్యుడు ఇగడు 2క గ్రంథము 

లకువైగా రొచింలిను వానిలో ఈ (్రండివి ముఖ్యమైకలి 

శ సువ్యాళ్లేఖ యజ్ఞశ్రీ శాతళర్ణి! అమూళ్యమైన 

ఉపడేశము నిచ్చుచు చాగార్జునుడు డీనిని (వాసెను నీతి 
పథము గొప్పళనమునకు ఆధారమవియు, నిర్వాణసద్ధతు 

లగు [శ్రిగుణములళశ్రీమగు జ్ఞానము, అష్టాంగ మొర్గ 
ములు, చళుర్విధ సత్యములు ఇందుగలన తల్లి దండు 

లను భక్తి శ్రర్ధలళో పోషించుచుండనశెననియు ఇందు 

గలదు 2 (వ్రజ్ఞావ్రడీవ ఇత్ర కారిక 8 మవోవ్రళ్లా 

వరిమిత సూ తబ్యాఖ్య ఇది భూన్యత్వమును బోధించును 

అద్ర శంశరులు నూయాచాదమును వాగార్జునుని 

శూన్యచాదము (జౌద్ధద రృనము) నుండి (గ్రహిం చెనందుడు 

గ్రవంచమునందతి జనులందరు ఆళ్ళుయొక్క ఉపస్థ 

త్యమప స్థీకులమ బట్టి ఆ స్లీకులో వొస్తికులో అగుచుండగా 

వాగార్జునుడు మాధ్యస్థ్యమును అనలంలించైను ఆత్మ 

ఉండుట, ఉండక పోవుట అనువది చానిని చూచుట, చూడక 

పోవుట అను సద్ధతులమై అభారవీడి యండునను మాధ్య 
మిక చాదమును ఇరడు పర్పరచెను ఇకని దృష్టిలో 

శూన్యత యవగో నిర్వాణము, నిబంధనములు లేని స్థితి 

చానిళో అన్ని విరుద్ధభానములు సమనిపోవును 

ఆర్యజేవుడు, భావవిదేపడు, కేనలోధినత్తుడు, 

బుద్ధోసశీకుడు, జయ సథ అనువారు తాగార్జునుని (షు 

లలో ముఖ్యులు నాగార్జునుడు శాద్ధమకముళోని మనో 
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ఆంధ్రదేశ చకిశ్రము 1 

యానశాఖకు (ఎన క్షకు డాయెకు ఈతడు రక్షితల్వ 

ముగుగూడ (ఎతిపాదించెను ఈతడు. (క్రీవర్వరము 

వైరనే క్రీశ 10456 లో సిద్ధి పొందెను ఆరరు 

వాత ఆకంవర్సరముననే వాగార్జునుని మన్ననచేబన 

యజ్ఞశ్రీ శారకగర్ణికూడ మరణించెను మరణానంఠర ఘు 

చాగార్జుకుడు వ ే ధినత్తుడుగా కర్తింపం డెను 

క 7న శళాట్టమున 84 మంది ఏద్గులలో తొక 

డగు మరియొక వాగార్జునుడు రసాయన శా శ్ర్రుజ్లుడు 

ఉండెనని శెలియుచున్నగి ఇరనిచే |వ్రాయబడినట్లు తలన 

బడు రసరశ్నాకరము అను రపాయనళ్యాన్త్ర (గ్రంథ 

ములో శాతవావీనరాజులోడి నంభాసణము కనిపించు 

చుండుటచే డానిని బోధిసత్వ నొగార్జునుడే రచించి 

యుండునని కొంద రందురు 

వినిధ రాజనంశములు ఇారవానానరాశ్యము చీలి 

పోయిన తరువాత ఆ స్థానమున ఆనేక రాజవంళములు 

శెలపీనవి పశ్చిమమున (మవోశాష్ట్ర)మున) అభీరులను 

చారు సకిపాలించిరి తర్యరనేను డను రాజు 

మును స్థావించెను, ఈశ్వరదత్తుడు, వీరసేనుడు ఆను 

రాజులుహుడ పొలించిరి ఆీరులు 67 సం లు పాలించి 

నట్లు పురాణములు బెవ్పుచున్నవి 

చుటునంళవు రాజులు శాతవావాన పొఘ్రాజ్యపు 

వ్రైర్భతి (ప్రాంతము (కళ్తాటకము) చుటువంళపువారిదే 

పొలింనబడెను వీరి రాజధాని 'ననవాని" లేళ 'వైజ 

యంత నోరీలీవుత్ర విష్ణున్మంద శుటుకులానంద కాత 

కరి, వోరీస్రీ శ్ర శివస్కంద వర్శలు ఈ వంశములో 

ముఖ్యులు వివావొనంబంధమువలన కదంబిలకును, 

పల్లి ననంక్రీయుడగు వీరకు*ర్చుడు వింధువగుటదేళ వళ్లివు 

లకును మధ్య ఈరాజ్యము కొరకు కగవు లేర్చజెను 
చుటు కాజ్య్యమువల్లివురి వళమైనది చుటునంళపురాజులు 

శాతవావానరాజులనలె శాతకర్ణి &ీరుదును శాక్స్చి చారి 
శలెకే పాలించిరి 

ఇక్వెపలు (క్రీ ₹ ణు. 210) ఆం (ధ్రదేశమును 

శాతవావానుల. తరువాక పాలించిన వంకములత్రో 

ఇత్యాకు రాజనంకము ముఖ్యమైనది వీరు కృష్ణానదీ 

శీరమునందలి విజయపురి రాజధానిగా మూడవ శి 
వడును 52 సంవత్సరములు వరిపాలించిరి ఈవంశములో 

వలుగురు రాజుల వేర్లు లెలియవచ్చినవి నాగార్జునకొండ 

జగ్గయ్య పెట, రామి కెడ్డీపల్లి Pek oo 

శాననములమూలమున ఈ వంశీయులము గూళ్ళీ తెలియు 

చున్నది బొగార్జున కొండను (క్రీ వర్వతమనుట కలదు 

వీరు పురాణములలోని ఇ్యుకు నంళమునకు శెందిన 

వారనియు, దతణ(పొంతమునకు వచ్చి గ్థీరనివావ 

మేర్చరచుకొని రవియు, శాకవాహానులకు సామంతులై 

తళ్చామాజ్య వరవానంతరము స్వశం[తులై రనీయు 

చరక కారుల అభి పాయము వాగార్జున కొండ శిథిలములు 

*బయల్బడిన తరువాత నాగాడ్డనకొండ (వక్కే విజయ 

వురి కలదని బిుజువై నది అల్లారు శాసనము (వశాఠరము 

ఇవ్వాపలు కాతవానానుల పొలనలో మవోతలవరులుగా 

నుండిరి శాత వావానుల సతనసమయమున బీరు స్వతంత్ర 

ల్రైవట్లు తెలియుచున్నది 

ఇజ్వాప రాజనంకమువకు మూశవురుషుడు వాసిస్టీ 

పుత్ర (క్రీణాంతమూలుడు (క్రీ 6 ౫0. 2౫0) ఈ 

మవోళాజు గొన్న సళా|క్రోనువంతుడు యజ్ఞ యాగాదులు 

శేసీనవాడు కోట్లకొలది బంగారు చాణెములను, గోళక 
నవహ్నస్రములను చానముశేసీనవాడు ఇతడు వేలకొలది 

వాగళ్ళతో భూమిని సాగుబడిలోనికి తెచ్చెను ఇతడు 

వైదిక నుకాఖిమాని అయినను రాజనంళవు త్తు 

కాద్ధ మళాభిమానము శలిగియుండిరి ఇతని ఇద్దరి 

శాణులలో నొకామె నూకరీచేవి సోదరీ మణులగు 

వాన్ముసిరివీక, శాంతి క్రీలు కౌద్ధ భితువులకు దానము 

చేకి వారి ప్రోళ్ళాహముననే విజయవురిలో "పెక్కు 

ఇౌద్ధ వై త్యవములును, వినోరములును వెలిసినవి 

(శ్రీ, గాంళమూలువి కుమారుడు మూళరీపుత క్రీ వీర 

పుఖషరత్తుడు (క్రీ ౪ 80 _ 850) తండివలె ప్రతిభా 

వంకుడుశాడు బనను ఈకని కాలమున శొర్ధనుకమునకు 

విశేష (ప్రాముఖ్యము కలిగినది రాజనంళపు త్రీ 

ఇెట్టంచిన శాసనములు వాగార్జున కొండవై శాన 

వచ్చును మహోరాజు భార్యలు, మేనత్తలు మా(తమేశాళ 

పొమాన్య స్త్రీలు నయికము కౌద్ధభిడువులకు చానములు 
చేసి శౌర్థ వివర నిర్మాణమునకు తోడ్చడిరి బోధి, క్రీ 
యను నామె రేవతుడను ధనవంతుని కుమా ఈ రెండ్డు 

వై శ్యగృవాములను, ఒక వినోరమును ఆమె కట్టించెను 



ఆ ళఅలనున పెక్కు 'చెగ్బమత శా ను లుండిరి పూర్వ 

వై_ల అవర న్లైల బబీఇకుకీయ, మహి కొనక (ప్రభృతి 

శాఖల వా రుండిరి బౌచ్దారామములము నిర్మించి 

వారిలో ల్లీంంలాకంద్ డు ముఖ్యుడు కృిష్టాకరి లోయ 

(ప్రొంతిముక బద్ధ శిల్పగులు "ట్టడమ లు 'వెలయుటు 

ఇహ్యాకుల పాలకమే కారణ మయినది 

వీరపురుష దత్తుని కిమారికు గువోలాజ వా్మీ 

పుత్ర కావుబల శాంరమూలుడు కడు 11 సంవత్సర 

ములు పాలింశెను (é ¥ 250 280) శాజనంకోపు స్త్రీలు 

ఇరలిళాలమునకూడ కౌడ్ధనుతమునేందు ఆగి కుచిని శ్రద్ధను 

చూఎకి అకని తల్లి భట్టీచేని చేవీవివోరము' అకుచానిని 

బార్తి చేసెను రాజసోదరి కందకాల క్రీ భీతువులను 

నక్కరించెను వాగార్జునకొండ కార్థషేతనులనుచూళు 

టకు కాక్టీర గాంధార, చై_నాడేకయులనుండి పలువురు 

నచ్చెడివారు అప్పటి (ప్రజాజీవిదమును శకెలినీకొనుటకు 

నాగార్జునకొండ శిల్పము లెంత తు నునకరించును 

మూడవరాజగు శాంతమూలుని తర్వాత ఇజ్వాకులి 

(పకి తగ్గను చారు కౌద్ధమలమువకు శేసిననేవ చరీ 

త్రీలో చిరస్థాయి అయినది ఇణ్వాకుల సళనమునకు 

శారణము శాద్ధమత సంస్కృతికి విరుద్ధముగానున్న 

ఛాజనంశముల ఉద్ధతియే వళ్లివులు, బృవాళ్ళలాయనులు 

శాలంకాయనులు, విష్ణుటండినుబు, ఆనంధగో(తులు 

నైరిక్ మళాభిలోనులు 

సల్లిపులు ఇళ్వాకుల వెంటే ఆధిపత్యము వహిం 

ఛినవారు పల్లవులు |క్రీ ళ మూడవ శళాట్టము మొదలు 

కొని శొమ్మిదన శళాబ్దము వరకు కృష్ణా ఇవేరీ నదుల 

నుధ్యభాగమును వీరు పాళించిరి పల్ల పులెనరో నిర్ధా 

రణచేయ వికయమున ఖిన్నాథిప్రాయములు గలవు 

ఎట్లున్నను వీరు శక యవన వన్లానులు అను విదేశ జారి 

లోనివారనియు, ఉత్తర హీందూచేళమునుండి [కమి 

ముగా దఉిణమునకుసాగి ఇప్పటి గుంటూరు మండలము 
లోని పల్నాడు [ప్రాంతములో వీరు స్థిరనివాన మేర్చ 

రచుకొనిరనియు కొందరు శెన్పుచున్నారు ఈ అరి 
(ప్రాయము నమంజనముగా నున్నద్ 

, ల్లన్ వంశములో ఛారిత్రక పురుషుడుగా పరిగణింప 

దగినచాడు వీరవార్చ నువోరాజా  భాగవంక్యుడును 
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ఇవా మహోరాంకు ఆగు విష్టుళ్కంటుని కుమా స్తైను 

ఇం ఎవావామౌడి రాజ్బ బులు బ%నకు ఈ మొరటి 

పిల్లన వం? లుకుఖెర్చీ మైఎ గోలు, హీరపాడ ల్లి, 

కందుకూరు (ప్రాంకములల్లో దొరకి డ్రాగ్థింశాగముల 

వంక శెలి యుమ్నది కరువార రాంలలోో ముఖ్య 

డయినవాడు మహారాజ శివ గ్కందవర్మ లేక విజయ 

చూంరవర్శ ల్లకని తం(డి “ంచికళరముగు రాజకావిగా 

శేంకెని ఆచటినుండి కృష్ణానదీ రీఠమునుండి బళ్ళారి 

వరకు పొలించేకు మవోరాఎ శివన్కందవర్శ ఆనేక 

యాగములు చేసేను యువ మలోశాజగు మర్ధవర్థు 

యొక్క భార్య వారుజేవి వె్ధారుమండళమున గాళా 

యణప్వామి రేవాలయమునట భూరానము చేసెను 

ఎల్లివులు వైదిక మళాభిమూనులు కంచికగరము గొప్ప 

విద్యా శేంద్రముగా (దసిర్ధిశక్కిను గుప్త చక్రవర్తి 

యగు వము(ర్రగువ్తుడు శావించిక దశీణ దిగ్విజయ 

య్యాశ్రాకాలమున (8 శ 846) విష్ణుగోపుడను పల్ణిన 

రాజు పాలీంచుచుండెను నమ్ము ద్రగుప్పువి అలనోబాదు 

ఇాసరము ఇరనీని పేర్కొ నీవది 
తరువాత పాలించిన పల్ల వరాజులను గురించి సంస్కృ 

తములో లిఖంఫబడిన కావనములనుండి తెలియుచున్నది 

కుమార విష్ణువు ఆనునతడు చోళులనూండి కంచి నగర 

మును స్వాధీవము శేసికొని పొలించెను ఇతడు కదంబు 

లతో పోఠాడవంపీనచ్చెకు (క్రీ ళ 6 న వళార్ది [పారం 

భమున సీంనావిష్టును అనునాశడు ళచువాక పొళించిన 

పల్ల నమనో రాజులకు మూలపురుషు డయ్యెమ వల్లన 

చక్రవర్తులలో కొందరు శివుని కొంధరు విష్ణువును 

కొళ్చెడిచారు యాగములు శేపెడివారు కుమారనిక్ణువు 

ఆనంకరము పాలించిన రాజులలో నందివర్మ ఆను గాశే 

(తిలోచన వర్లివుడు అను ఒక అభిప్రాయము కలదు 

ఈతనికి ముక్కంటిళాడు వెట్టి అను వేరును కలదు 

ఇతడు గర్భక్మకువు లగు చాళుక్యుల 'సెదిరించివవాడు 

ఇతడు కరిళాళచోళునితోకూడ ంమద్ధముశేనెను విజయా 

దిత్యుడను బాళుక్యుడు (శ్రిలోచన వల్ల వురికో యుకము 

ఖేవెను అ యుద్ధమున విజయాబిత్యుడు చంవలిరెను 

అతని భార్య గర్భవతియై కళననుండలములోని ముది 

శేము ఆగ్రవోరమున, విన్హుళట్ట పోమయాకి ఇంట శాగి 
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శాంగశాలను న కొక దమారు కవెను ఇరడే విష్ణు 

వర్థక నానునింరు నహించి పల్లవుల నోడించి చాళుక్య 

భాజ్యయి స్థావించెనని ెగ్చబడుచున్నడి 

వృిహకృలాయీనులు ఈనంళము వారు కూకూరు 

బోరేమును అనగా కృష్ణానదీ ముఖ ప్రాంతమును మూడన 

శళాక్టిలో పాలించినట్లు కన్సట్టును (క్రీ ₹ శో నుండి 
285 వరకు వీర కాలనుని తెలియుచున్నది కొండముది 

భూము కాననమువలన జయవర్శ మవోరాజు “పాంటూరు 

గ్రానుమును చానము శేనెనని కలియుచున్నది పొం 

టూరు వీరి రాజధాని యని కొందరి మఠము శాని 

కొండముది శానేనమున అట్టు లేదు నువోరాజ జయ 

వర్మ పల్లి వరాజగు నుహోళాజ శవస్కందవర్శకు నమ 

శారికుడు ఇళడు వల్ల వులజారెని పడకుండ తన 

మును కట్టుదిట్టము ఛేనికొచెమ ఇతడు 'మహేశ్వరపొద 

ఎరిగ్భహీతు' డని ఇతని శాసనము తెలుపుచున్నది శాత 

ఛానానులయొక్కయు, ఇజ్య్వాకల యొక్కయు వద్ధకు 

అవే ఇతడు అనుసరించిను 

శాలంకాయనులు క్రీ ళ 4, క్ శళాబ్రములలో కృష్టా 

గోఛానరీనదుల నడిమి ్రకేశవును పౌలనలేనినవారు 

శాలంకాయనులు. నీరికీ వైంగేయకు అందురు. వేంగి 
శాజధానీగాగరినారగుటచే వై 0గేయకులనియు, శాలం 

శాయన గో(శ్రీయులుగాన కాలంచాయనులనియు వీరు 

చీర్కొరబడుచున్నారు. సలూరు భావనము, 'వెదవేగి 

శాసనము మొదలగు శాప్రుశానరములవేలన వీరినిగూర్చి 

"ఇెలియుచున్నది. చేననర్శ అనునాతడు నునకు 'ఫెలిసీన 

మొదటీరాజా ఇకడు అశ్వమేధయాగము జేసి “అశ్వ 

మేధయాకి అనబడెను ఇతడు ఇాసనములలో 'పరను 
మాహేళ్యరా, "ఇవ్పథట్టారక ఫొదథ క్ల అనబిడెను ఇతని 

తరువాత బా _స్తీనర్ము అను గాజు 'నమరావా _ప్పవిజయో' 

అను బిరుదు పొందెను ఇశని శాలమునచే వము ద్రగున్నడు 

చేంగాపి ఇెత్తిన్చెను అతడు కిరిగిపోయిన తరువాత 

యళఖాన్రశారము ఇతడు తన శాజ్యమును పొలింళెను 

వీదవే కృష్ణానడినర ప రాజ్యమును చ్యావింత జేసినభాడు 

నండివరు ఇంకను ఛండనర్భ, రెండన నందివర్శ, స్కంద 

నర్మ, అను గాజులు శేదుసరి పాలించిరి నందినర్శ మనో 

కాలా 'వివిధ ధర్మ ప్రధానుడు! అగి [వ్రళంపించంలెను 

ఈతడు వై దీకనుతమును లౌద్ధమతమును సమద్చిస్టీతో 

చూభి ఆదరించెను 

ఈ వై ౦గేయకులు చి[శ్రరథ స్వామిని కొల్పెదువారు 

వీరు ఆ స్వామి బేచాలయమును చేంగిలో కట్టేంచిరి 

కైన మతము, బౌద్ధ నుతము కూడ ఈ గాజుల నుత 

సనవానమువలన ప్రోశ్ళావొము పొందినవి బర్మానుండి 

వచ్చిన బౌద్ధ యా(కిపలు సత్క-రింవబడిరి బుద్ధదత్తుకను 

వండిళుడు ంహాళమునుండి చేంగీ ఆస్థానమునకు ఆహో 

నింపబడెను ఈ వంశమునందళి విజయనంరినర్మ సరమ 

తాగనళుడు |ప్రాలూరు నందలి విష్ణ గవాస్వామికి ఈకడు 

భూదానము చేసెను 

కందార వంశేవు రాజోలు, ఆనేందగో(త్రుణు బృవా 

శృలాయనులు పొలించుచుండిన సమయమున కందార 

వంశపురాజులు గుంటూరు, తెనాలి, ఒంగోలు కాలూశకాల 

(ప్రాంళమును, శందరపురమును శాజధానిగా కేసీకొని 

పాలించిరి చేజెర్ల మమ్టేపాడు, గోరంట్ల శాననములవలన 
నీరినిగూర్చ్ తెలియుచున్నది కంధరుడు వంశమునకు 
మూలపురుషుడు కంశేరు అనునదే కందరపురము వీరు 

అనంద గో తికలు శాబట్టీ అనందగో[త రాజు లనబడిరి 

చా మౌదరవర్శ అ త్తివర్థు అను రాజులు ఈ నంళమున 

ముఖ్యులు చా మోదరవర్శు జౌద్ధమళాభిమాని శాజులు 

(కావ్మాణులకు చానములు శేపెడీవారు శివభక్తులు 

వం 'కేళ్వరస్యామివీ కొక్ళెడివారు రాజులు పరమత 

నహిమ్హుశాయుతులగుటచే జౌడ్థ నిర్మాణములు అంధ 

కేళమున వెలిని క్రీ ౪ 7వ శళాన్టమున యువాన్ 

చువంగు అను చీనా 'కౌద్ధ య్యాతికుడు ఆంధధ్రదేళమున 

గలవానిని గూర్చి వ్రాయుటకు అనకాళమిచ్చినని 

విస్దుకంరీనులు = వైంగేయకుం ఆధివళ్యము ఆంత్ర 

రించినపీమ్మట విష్ణుకుండిన రాజులు పొలించిరి వీరి 

శాజభాని చేంగికి సమీనముననున్న శెండులూరు ఆము 

ఇప్పటి దెందులూరు. చిక్కుళ్ళ, ఈపూరు, ామకిర్థము 

ఛాననముల నూలనున వీరిని గురించి తెలియుచున్నది 
నీరు (క్రీ వర్వకస్వామిని కొళ్ళెడివారు (క్రీ (౪ 5,6 
శశాబ్దరిలో వీరు పాఖించిరి మాధవవర్మ అను రాజు 

యాగములు చేసెను మొదటి మాధనవర్శ వాశాటక్ర 

రాకా కుమార్తెను వినావమాడెను శావున ఈతడు 



వారీ (గొపకనుగొంది ఇలవంతువయ్యెను ఈ వంగు 

నందలి విక్ర మేంద్రవర్శయు, గోవించవర్ముయు గ 

వరాక్రమో వీరులైన శాలు తరువాతి శాజలిలో 

మూడవ మాధీవవర్శ ముఖ్యుడు ఇరనికి 'జనా క్షయ గు 
ఎరు కలదు. 'ఇవాశ్రయ ఛందో విచ్ళిత్తి అమ గంధ 

మును రిచంచిన గఆస్వామినీ ఇతడు 'ప్రోశ్చగాంలిను 

గోచావంనది చాటి ఈతడు రాజ్యము బి న్హరించుకెని 

నట్టున్నది ఇకడు ఫొలంబూడు (గామమును, వాలుగు 

నివ ర్రనముల భూమిని శివళర్ణు ఆకు (వాహ్మాయిని! 

చానము చేనినని ఇతని పొలమూరు శానకము తెలు, 

చున్నది మాధవనగ్శు కుమారు డయిన మంచన భట్టార 
కుని కాలమున చాళుక్య ళాజగు రెండవ పులే! విష్ణు 

కుండినుల నోడింది వేంగీ శాష్ట్రిమును ప్యాధీనము చేం 

కొని తన తమ్ముడగు కుట్టి విమ్ణువర్థనుని ఎరొప్పురములో 

కాజ (వతినిధిగా నియమించెను ఈ కుర్ణి విష్ణువర్థన జే 

క్రీశ రబ్ లో న్వకంత్రుడై తూర్పు చాళుక్య వంము 

నకు మూలవురువము డయ్యెకు (క్రీ ౪ 6860లో ఈ 
చాళుక్య వంశమునకు బెందిన రాజు జయనింపుడు 

పొలంబూరు (గ్రామమును శినళరు కుమారుడగు ర్ముద 

శర్మకు చానము శేసినట్లు మరియొక పొలమూరు శాన 

నము శెప్పులున్నది విష్ణుకుండినుల అనంఠరను కూర్చు 

ఛాళుక్యులు ఆంధ్రదేళశమునకు ఆధిపతులై ర లిష్ణుకుండి 
నుల శాలము గువోలయములప ప్రాముఖ్యము కాంచి 

నడి ఉండవల్లి, నీళానగరము, విజయవాడ, మొగలు 

ళశాజపురము (ప్రాంతములలోని వళకిలా గువోలయ 

నిర్మాణములు వీరి శాలమువాటి వే 

కడంబులు = సమి[ద్రగుస్తుని దండయా[త కరుళాక 

పల్లవుల (ప్రతి శగ్గుటతోడినే కోదంనులనువారు కర్ణాటక 

(ప్రాంతమున స్వకం|తులై ర బీరు (వ్రాహ్మణులు యజ్ఞ 

యాగాడి (క్రతువులు శేయుచారు ఈ వంశమున 

మయూరళర్మ అనునతడు కాంచీ నగరముళీరి సంస్కృళా 
ఛ్యానము చేయుచుండగా. ఒక వల్గన ఆక్వికుడు 

అళనిని హేళనము చేసెనట ఆంకట మయూళళర్ము 

అ్య్ముళవథ మవలంబించి పల్లివులి వోడించి é శ 845 

(ప్రొం్రభమున రాజ్యము స్థాఎందెను, వై జయంతి శేళ నన 

వాసి కడంకుల రాజధాని సుమారు ల$ కళాజులు ఈ 
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వంకబురాజలు వే కంచి“తేరునార చాళావీ (శొచామి) 

చాళుక్యులు చారి చ జవను నరు “నికి 

వాకౌటకులు (కీ ? మూడవ $కాబ ంరవంలో 

చాశాటపళను వారు మధ్య అ దేశము ఖ్వరంతెలై రీ 

|అస్తుత రీరారులో చారి శాజధాణ యుండెకిది శాఖ 

వింధ్యళ క్షీ అనుచాడు ఎద్యావలిని శాల 

ఛానిగా శేఎక్లొని మధ్యభారతములో పొలించిన భార 

శ నాగులకు విరు ఇంధువులు వైదిక మళొభినోనులు 

గులు చకవర్తులతోను, విస్టుకుండినులం కు, కదంమెల 

+ తోను వివానా నంపంధములు చేసికొని వీరు తను శాజ్య 

మును బలసిరచుకొ”నీరి గుప్పుళతో కలిం (కుల నోడిం 

చిరి నైదికనుత ఎువరద్ధరణమునకు సంస్కృత భాషాలి 

వృద్ధికి గుల్తులకు మార్గదర్శపళయిరి (నర వేనుడు 

అను ఛాజు లిష్టుభక్తుడు ఇతడు నేతుఎంధమను (ప్రాళ్ళళ 

శావ్యమును రచించెను ఆజంకా గువోలయమనూ ఠ06లి 

చిత లేఖనములలో చాశాటకుల ప్రతిభయు, క ళాఖివృద్లికి 

వారొనగీవి ప్రోత్బావామునుకనబడును తుదకు భాచామి 

చాళుక్యులు వారి పంనమునకు శారకులయిరి 
కాళంగుణ గంగా మవోనదులకు మధ్యగర 

మయిన చేకము ఉత్కళము అందలి జనులు ఉత్కళులు 
మవోనడి గోచావరుల మధ్యషోము. కిళింగడేళము 

ఇందలి జనులు కాళింగులు మునే భారత యుద్ధమున 

ఉక్కళులు పాండవులకు పాయము చేయగా కాళింగులు 

శొరవులకు కోడుపడిరి నముదగువ్హుని దండయా[తానం 

తరము కళింగమును మూఠరవంకోతోలు, వానిస్టీ వంళ 

జులు తరువాత గాంగవంళజులు పొలించిరి కాళింగులు 

'ఛేర్చరులయిన నావికులు నాటి దూరడ్వీసములండు 

నలిన లేర్పరచి తను వైదిక, శార్ధనుతముంను నాగర 

కళను; శిల్బిమును కనుకో గొనిపోయి వ్యాపింప 

కేసరి 

అం[ధజేోమున జం|ధ్ర శొతశావొన సామ్రాజ్యము 

కీణించిన శరువాత "పెక్కు చిన్నచిన్న రాజ్యములు కల 

తెరని అనేక రాజవంళములు పొలెంచినవి మరం 

శూర్చు ళాసక్యుల ఆధివక్యముక అంధ రేళమునకు 

వకత్వము, స్థిరత్వము ఏర్ప ణెను 

చైని ఆక 

కరిగి 
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ఆంధ్రదేశ చర్నిక్రము [(క్రీ ఈ 824-1828) 
టార్చదానన్కులు 024 1084 శూర్నుతాగుక్య శాజుగి 

మ్య షు వర్ధనుడు చేంగిలో క ౪ 624లో రాళ్ళ 

పొలనము (ప్రారంభించెను ఈతనీయొళ్కయు ఈతని 

వంశబృవారీ యొక్కయు చర్మికము చఛారివారీ జి 

శిలా ఇనుమ. ల వల్లినుు చాణెముల వల్లను ఆ కాలపు 

వాళ్బనుము వల్లను, శమళాలపురాఎ ల శాగనముల 

కల్లను తెలియుచున్నది, 

జృకియులును చంద్రవంశీయొలును ఆగు శాగుహ్యలు 

(పథమమున అయోధ్యనుండి ధ&ిణాఎరముకకు వచ్చిరి 

జయవీంహొడు వంళ॥ కో అశని ముమడు మొదిటి 

పులి లి?పూరు జిల్లాయందలి వాశాఎ లే కారామి 

నగరము రాజధానిగా ేసీకనెను ఆగని మొదటి 

కుమారుని (8 _త్తినర్ళు) ఛానన మొకటి కాదామీ గుహ 

యందలిరి 500 శశాబ్టిమును శెలుపును కారామి 

కిలాశాపనక ర్ల మొడటి పులిశేశి 665 ళళాబ్దిపు (క్రీ శ 
5%) చాటి చాడు క్రీనర్మ కునూరుడు రెండవ పులి కేశ 

ఈశని నాకా శావనమున (క్రీ శ 618 లోతన 

శ కక్జివిష్ణువు యువరాజని చీర్కొరబడెను 

ఈశలే స్రీ ౪ ౮88 624లో దుర్జయ నోడించి, 
జేంగి ముండలమును జయించి తన తమ్ముని కక్ణివిష్ణులి 

యువళొజుగా నియమింళేను కృష్ణానది దతీణతీరమున 

నున్న పలళ్లివులను, ఎన పురమున విద్ణుపండినులను 

అయించి రేళమును స్వాధీనవరచుకొ'నెను ఉత్తరమున 
విశాఖపట్టణము జిల్లాను స్వాధీనవ రచుకొచెమ రతిణమున 
గుంటూరు, వెల్లూరు జిల్లాలను జయించెను ఈ కీర 

అంధబేళమునకు వీలూరుకడ నున్న "పెదచేగిని రాజ 

భానిగా వరృరచుకొని కుర్ణివస్టునర్ధనుడు క్రీ ౪ 824 

ముండి 641 సరకు కాజ్యమే లెను ఈతని తిమ్మాపుళము, 

చీషులువన్లి, జేతెల్ల, కాననములు ఈతని చానములవేగాళ 

ఈశలి శాఖ్యవిప్లీగ్ణమునుగూడ ఇెలుపును ఈశని రాజ్య 

మునీప ఉత్తరమున కళింగగాంగులు, దత&ణమున 

శాందీవుర పల్ల వులు, వశ్చిమనున చాళుక్యులు , శాష్ట్ర 

బాటుళు పరిపాకించుచుండిరి ఓజ్టవిస్టువు, అతనీభార్య 

అయ్యేవి ముషీనికొండ (గ్రామమును లెజ చాడ యందలి 

శన నుళమునక్కు శైన గురువులకు చానమొనంగిరి 

ఈ చానమును వీర మనుమని మనునుడు మూడవ విష్ణువు 

రపరచెను + తని శారిమున చై నాచేళమునుండినచ్చివ 

శౌద్ధయ్యాతికుడు యు ఆన్ ప్వంగు 'శెలుగు దేళమునకువచ్చి 

కేంగి, ధరణికోట అమరావతి, (శ్రీశై లములను దర్శించి 

అప్పటి రాజకీయ, నుతవిషయములను గురించి (వ్రానెను 

కుష్దివిష్ణునర్థనునితరు వాత ఇతనీకుమూరుడు జయనీంవా 

వల్లభ తువోరాజు శాజ్యమునకువచ్చి (క్రీ ళ 641 మొదలు 

U ౪ 678నరకు శాజ్య మేళెను ఈతని శం డికి 'వినమసిద్ధి? 

యను లిరదముండినళ్లు ఇశనికీ 'నర్వవిద్ది' యను లిరుద 

ముం డెను వేంగి దతణ కళింగ, మధ్య ఆంధ బేశములను 

జయించి గీరి, వన, ఆల్క దుర్గములను సేక్కింటిని 

స్వాధీనపరచుకొని వల్లి వ, దుర్భయ, విష్ణుకుండిన రాజుల 

నోడించి తరిమివేసి, దేవ జ్రావ్మాణ మాన్యముల వెష్కవగా 

చానముచేసి, కన్నడ, 'లెలుగు, సంస్కృత భాషలను, 

వైన, క్యాహ్మ్రణ గురువులను పోషించుచు తీర్ధ ఆంధ్ర 

జేళమున సుస్థీర సరిపాలనము శేయసాగాను ఈశని 

శాననమును, ఇంతకు పూర్వపు రాజనంశమగు విస్తు 

కుండిన మాధవవర్శ యొక్క. శాననమును పొలమూరు 
గ్రామసున దొరికినవి విష్ణు కుండిన మహోరాఖు చేసిన 

చానమును తిరిగి ఇతడు అసనపుర 'వాన్తవ్యుడును, 

పూళ్వా(గవో రీకుడును ఆగు శినళర్మ కొడుకు ర్కుద్రశర్శ్మకు 

స్థీరవరచెను 

ఈ కూర్చు చాళుక్యరాజులి కా మ్రళావనములనువిట్టి 

వీరి వంళ్మశను, శాజ్యళాలిములు 'ెలియుచున్నవి కుది 

విష్ణువు 18 నంవళ్చరములు, ఆతని కొడుకు జయ 

సీంవుడు శ్రీకి నంవత్సరములు అతని తమ్ముడు కంద్ర 

శట్టారకుడు 7 రోజులు, ఆకని కొడుకు విష్ణువర్ధనుడు 

9 వంవత్సరములు ఆకవీ కొడుకు నుంగిరాజు 85 నంన 

తృళేముఖు, అతని కొడుకు జయసింవా 18 నంవత్సర 

ములు, ఆశని ననకి తమ్ముడు కొక్కిలి 4 సంవత్సరము, 

అశని అన్న విష్ణురాజు 85 సంవత్సరములు, అతని 

కొడుకు విజయాదిత్యుడు i8 సంవళ్సరములు, ఆకని 

కొడుకు విర్ణుకర్ణముడు ఈ సంవశ్సరములు రాజ్య మేలిరి 

వీర శాలమున అచేళ భూనులు, (గ్రామములు (కావ్మాణు 

లప, రేవొలియములకు చావమిన్యబజెను శర్తుచు, 

పోను ఛాకుక్యులి వోడించి వారిళాజ్టు మాూ[క్రమించిన 

కరత 



(8610 లో) శాస్ట్రిళాటులు సీ నోడించుచు 

వీరివల్ల కబ్బబిలను గై కొనుచుం డెడివారు 

వీస్ణువర్సనుని దు గు నరేంద్ర మృగరాజ లిరు 

చాంకీతు డగు 30“వ విజయాదిం క్థికు (1 807 81%) 
ర ౪ 684 నుండి 846 నరకు, అనగా అతని ఆఖరి 

12 సం లు శాష్ట్రఖాటులతో 108 యుద్ధవులు సలిపి, 

వారిని వారి ఈామంతులగు వళ్ళిము గాంగులను ఓడించి 

108 శివాలయములను కట్టించెను అనేక భూదానము 

అను, *|గ్రవోరములను వేదాధ్యయన సంపన్నులగు 

(గౌల్మాగులకు, బేవాలయములికు, యుద్ధమున మడక 

చారి ఆర్మశాంతికీని, చాను చంవీన సావ పరివోరమున 

కును చాన మొనగెను, ఈతని తరువాత ఈతని కడుకు 

ర్ వ విష్ణునర్ధనుడు 14 పంవతృరములును, తరుచాత 

ఆతని కొడుకు మూడన విజయాదిత్యుశు 44 సంవత్సరో 

ములును రాఖ్యము శే (| ₹ 848 698) మూడవ 

విజయాడిత్యు బే గణక విజయాదిత్యుడందురు మూడవ 

విజయాడిత్యుని శీళాధవతియగు పాండురంగడు ఈఠని 

బానములకు శార్యక ర్త గనుంజెను పాండురంగడు తన 

అడ్డంకి ఛానశాసనమున 80 పుట్ల ఛాన్యము చల్లుటకు 

వీలైన భూమిని ధర్మవరం ఆదిత్య (మార్య్ర) భట్టారక 

జీవునికి చానమిశ్చేను ఈతడు లోయలళొండ కోటను 

స్వాధీనము చేసికొని శారి కొట్టములను (18 కొట్టముల 

భామిని) జయించెను ఈ గణక విజయాదిత్యుడు పూర్వ 

చాకుళ్య శాజులలో కెల్ల ను ్రనీర్ధుడు జవ బ్రరాశ్రమ 

శాలి జరిపాలనలో కడు నమర్ధత గలవాడు తన "నీవా 

పకి పొండురంగని సవోయమున ఇకడు వక్క చిన్న 

చిన్న శాళ్యములకు ఆయింశెను నెబ్లారును కగుల 

శెట్టైను కందుకూరు. క్టెములను స్వాధీనము చేసి 

కొనుచు నోలంబ రాజగు నుంగిని చంపెను పశ్చిమ 

గాంగుళిను ఓడించి తరిమెను కన్నడ రాజును ఓడించి 

ఆకనీ స్నేహితుడు, దహళలరాజగు సంకిలుని నూవళంగ 
మొన ళ్చిను వారియొక్క కిరణ, అచల పురములను 

శగులజెళ్లైను, పశ్చిమమున రాష్ట్రకూటులను, ఉత్తర 

మున కళింగ గాంగళాజులను ఓడించి శస్ఫము గై కొపను 

దతుణ్ధ కోనలమువై దండెత్తి చక్ర కొట్టమును కాల్చి 

వేసెను పీనుగ గుంపులను |గ్రహింశెను రటణమున 

ఆంధ్రదేశ ఉరిశ్రము=]1 

ఎల్లవులను పి అడ్యుకకు ఓడీంది బారినుండి ఎంగారరం 

రై కొలెను వంచమవోళట్ర విద సు వహీంచెను కాని 

శొష్ట్రగినా టుడగి అమోఖువరు). ఇాలముక ఆలేనీశే 

ఓడింసబడి కప్పము గళ్లైకు ని అండు చనిపోయిన 

రరువాత (888) ఆదిని కొడుకు కృన్సలీ ఓడించి గణక 

విజయాదిర్యుడు నర్యదదీ జావ భాజ్యముకు (త్రికశంగ 

కవాంముగా ఉయింది వరిసాలించేము పాండురంగ 

శేనాథిబక్సి కళింగ గొంగులకు ఓడించిన తరువాత వేమళి 

వాడ, విశ్తరు రాజ్యములను (గ్రహించి వధేగరాకుగి 

పొముంకువీగా 'దనీకొని దవొల, కిరణ, విరాత అచల, 

దశెవురములను పట్టుకొని తగుంబెట్టి కాష్ట్రటాట 

రాజగు శృషురి, అతని నవోయులను సొనుంతులుగా 

జేసి ఈ రాజు శాలమున అవేళ అ(గ్రవోరములు 

(కావ్మాగులకు చేవాలయములపు, మంక్రులకు బేచాథి 

పరులకు ఇవ్వలడెను చాళుక్య రాజ్యము ఉన్నశ్థితి! 

చెంగెను 

ఈళని అడ్డంకి ఇఛాసనబున ఈ '్రిండి ఆరుచోజఆ 

వృత్తము (శాననములలో రొరిశ+న మొరటి శెలుస 

పర్యము) కలదు జయసింహుని (641 619) విప్పర్తి 

ఇసవముహూడ. ప్రాచీన కెలుగుఖావ యం దున్నరి 

గర్యమయము తూర్చుచాళుక్య రాజులంరరు తెనుగు 

వొకే చానశాననములిను (ాయించిక 

“న్వ స్ట క్రీనక్ నళం లోశాశ్రయ జయకింధు 1 
వల్ల భనుహో రాజురికున్ (ప్రవర్థమాన విజయ ళా | 

జ్య సంవశ్సరంబుళ్ ఎణుంబోది అన్నే లై అమ్మన్ పూర్ణః 

మనార్ణుం మ్లావిండిరాజుల ముట్టు కలిముడి కాబుల్ 

శ్రీశ ఏవ ళళాబ్టమువాటికి పద్యమయళాసనము 'లేర్నడి 

నవి ఈతని శాసనము వలనను, వేములవాడ చాళుక్యుల 

శావనముఅవరినను సంపకవి యొక్క ఫక్రమార్జున విజ 
యము వలనను ఈళని ఛరిత్ర 'ఆెలియు చున్నది 

గణక విజయారిక్యుని శరువాత జకనీ కమ్మువి 

కొడుకు మొడటి ఛాశుక్య ఖీముడు 892 మండి 021 

వరకు శాజ్యమేశెను ఈళని అ క్రితి కామ శాసనమున 

ఈశడు శకనంనశ్సరము 616 (కీ ౪ 098 విల్ 

1) మేష వక బహుళ తదియ సోమనారమునాడు 

వట్టఖిషిక్తు గయినట్లు కలదు శిలుగుచేళమున కశ 
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మును వాడుట ఇదియే మొదలు తక 'వేరున రెండు 

ఈళ్యరాలయములు క ట్టంచెను ఈరని శిలాశానన మొకటి 

జెజచాడ ఇం|ద్రకీల పర్వతముమీద గోవిందమకమునొద్ద 

కలరు అది ఆకలి 1? న రాజ్య సంవళ్ళము నాటిది 

అందు ప్రాచీ శెలుగుపడములు కలవు శానీవలన పార్టి 

కే్యరని వ్రతిష్థ ఉరిపినట్లు శెతియును ఈరని తరువాతి 

శనీ "పెద్దకుమారుడు విజయారిళ్యుడు 8 మాసములు 

శాఖ్యమేళెను పిమ్మట ఆరని పెద్దకుమారుడు అమ్మ రాజు 

శాజ్యమునకు వచ్చి $21 నుండి 987 నరళు పాలఠిం 

శెను ఈరడు తనకు సవోయ మొనర్చిన నేనాధివతులను? 

"సెక్కు చానళాసనముల నిచ్చెను ఎజేరు కాసనమున ఇక 

నిక గల "రాను హేం ద్ర? విరుదముము బట్టి ఇతడే గోదా 

నరికి ఉళ్తరపు టొడ్డుకనున్న ళాజన 'హీం[ద్రవీరమున 

శా సేగు "పెళ్టునని శెలియును అన్మురాజు తరువాత 

ఆశని కొడుకు విజయాదిక్యుడు చిన్న వొడగుటచే కాడవ 

(mime) రాజ్యమును (గ్రహించెను శాని ఆశని 

వోడించి బాసక్య భీముని “రెండవకుమారుడు మిశ్ర 

మౌడిక్యుడు శాశ్యమొను (గ్రహించి రమారమీ ఇక 

పంవశ్సరము రాజ్యమేలెను తరుఛాత 'కాడవుని కొడుకు 

యుద్ధమళల్లు శాజ్యమును బట్టుకొని 928 నుండి 984 

వరకు పరిపాలించెను ఈతని క నాడ శావనమునుబట్టి 

కుమారస్వామికి గుడీ కట్టించె ననియు, శాసనమున 

ప్రాచీన శెలుగువద్యములుగల వనీయు 'కెలంయును అమ్మ 

శానా సోదరుడు రెండన భీముడు మల్లుగి పార 

(ద్రోలి 084 నుండి 945 వరకు రాజ్యమేలెను ఈతడు 

అవేక దానములు చేసెను (్రాణాశాను ఖీ మేశ్వరాలయ 
ములు ఈశనిే (వశిస్థికములు ఈశని తరువాత ఈతని 

కెండనకుమారుడు రెండవ అమ్మ రాజా 945 నుండి ౪10 

వరకు సరిపాబించెను ఈతని దానములు కెలువు శాసన 

ములు సిక్కులు గలర్రు మలయంపూడి శాసనమున 

పొండురంగని ముగిమరునుడుడుర్ల గాజు కట్టించిన కైనా 

అయమునకు శేనీన ధర్మము కలదు శాడీకొండ శాననము 

(968) కేశాలయమున (చ్చిక కగ్రాముముల ధర్మమును 

'శెలువును ఎలలీవ|రు కాననను స్య శకాండాగార అధ్య 

మనికి చేసిన (గ్రామచానము కెలువును శలుచుంబ్నరు 

శాననము ఆ ర్రిఖినాడు వినయమంగలి [గ్రానును కైనా 

లయము జాగు చేయించుటకు శై నగురువు అర్హ్యనందికిచ్చిన 

ధర్మము నెలుపును 'చేములపాడుశాననము దుర్గరాజుకోగి 

కమ వేదసంపన్నుని కిచ్చిన అ్యగవోర చానము శెలుపును 

పాములవాక్ష శాసనము ఎలమంచి కళింగ విషయమున 

శేపిన భూచాననును కెలువును రెండవఅమ్మ రాజు ఇట్ల'చేక 

ఛానధర్శను.లను చేసెను ఆతనికి యుద్ధమల్లుని కొడుకు 

జాడపునిరోయుద్ధము (ప్రొప్తంచగా ఓడిపోయి కళింగమున 

తలదాచుకొనెను తరువాత తవసోదరుడు చావార్జవునకు 

జాడవశాళఎులకు 970 978 మధ్య అనేక యుద్ధములు 

జరిగను ఇదే సమయమున పశ్చిమమున రాష్ట్రకూటులు 

ఓడిపోవుట, తిరిగి పశ్చిమ చాళుక్యులు తమ ళాజ్యమును 

నంపొదించి వరిసొలించుట జరిగను అయినను తూర్పు 

ఆంధధ్రదేశము జాడన్ ముహారాజు పొలనమున 909 వరకు 

ఉండేను కాని చేళమున శాంతిలేకుండెను ఈ సమయ 

మున చోళచక్రవర్తి రాజరాజు వేంగివై దం జెశ్తైను 

థీ శ 078 1000మధ్య అనగా 87 సంవత్సరములు 

తూర్పు కెలుగుజేళము ఆరాజకముగా నుంజిను బాడవు 

నకు తరువాత శాళవునకును, అమ్మరాజు నంతతినారికిని 

జరిగిన అనే యుద్ధములనలన దేశము అధోగతి పొ 

అయ్యెను చోళలేళమున రాజరాజచోళుడు 965 లో 
సింవోనన మెక్కెను [క 999 లో రాజరాజు వేంగిదేళ 

మునై దండెత్తి జయించెను ఈతడు దాశార్లవుని పెద్ద 

కుమారుడగు శక్రివర్మకు రాజ్య మిచ్చి తన కూతురు 

కుండ వాంలిను ౪ శ్రీ వర్మ తమ్ముడు విమలాదిక్యునికిచ్చి 

వివావా మొనర్చి చోళ చాళుక్య సంబంధమును దిట్టవరో 

భమ శ వర్మ పభువరు (గ్రామమున శిచాలయయములకు 

భూములను ఒనంగెను అళడు 12 సంలు పరిపాలించిన 

శరువాత విమలారిత్యుడు రాజ్యమునకు నచ్చెను ఈశని 

రణస్థిపూడి చానళానవమునుబట్టి (కీ ౪ 1011 కే 

ఇెలలో కాను సట్టాఖిషి క్రడయినట్లును ఆ [గానుమును శన 
నుం|క్రియగు వ|జకు చానమిచ్చి నట్లును తెలియుచున్నది 

శ్రీశ 1018 లో తంజావూరు జిల్లాలోని తీరువనై య్యారు 

(గ్రామమున వంశనచేశ్వరస్యామికి వెండిచెంబులు సమ 
ర్పించిను 1019 లో శంజావూరున తన మానుగారితో 

పొటు తన భానమరది రాజేందచోళుడు సింన్లోనన 

మెక్కు నందర్శమున ఆ మనోశ్సనము చూచుటకై 



వెన్లన్ము 1018 లో కాపందిలోరని గొడుకు రాజిని 

శాజహొడ తండితోపాటు ౨6 న మెగా అది 

చూచుటకు లిగగి విబులాదిత్యుడు తం వాకు వెళ్ళి 1023 

లో అక్కడికే మరశించెను. కనుక 10.3 (శ్రావం 
మాంములో అతని పేర్దనౌడుకు కాజరాఎ, రాం 

మ వాంద్రవర ఎంగోబకమెక్కెను కాని 1019 లోకే 

శాజ్యమునకు వచ్చెమ ఈతని భార్య అన్ముంగదేవి 

శని మేనిమొముయగు శాకేంద్రచోళుని కూగురు ఇళ్లే 

క్రి కొడకు భావేంద్రచీకుడు (ఉభయ కులోత్తుంగ 
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యగణభట్టుకు నందంపూడి (గ్రావియెంంగు గగ 

ననెియ కు ఆంధఖా రత ఎక నుందు బశీయి యొరర్మిశ 

గాకు (1051 1072) శాజరాం :వీఖారా “ంధయుతు 

చెదిక మశాధిషాన్రి వర్షాగ్రమ భర్ముములకు నీలిషెకు 

చదకొత్ర్రములకు పోంశెను యజ్ఞయాగాది “ర్భలకు 

ఘాములను ధనకంకు ఇైకు పురాణ, లగమ వేడాంత 

కాత్రములు శేర్చికవాడు. అనేక డీవాాయముయి 

ల్మగ్రవోరవఎల్యు న్రములు టం 2ను 

క ౪ 1061 లే రశ ఎరోవమున తిరిగి ఉన నవతి 

బకీళదేబుడు) తన 'మేనమోమయగు రా'జేంద్రజేవుని * త బుకు విజయాడియ్యుకు రాజ్యమును (గ్రబాంచెను ఇళడు 
కూరురగు మధుఠాంతకిని వివాహమాడెను ఈ మేకరికోవు 

విచాసామువల్ల చోళ చాళుక్య సంబంధములు మరింత 

గట్టిపణెను |ప్రాయళః విములాది క్యుని రెండవ కుమారుడు 

సవమ విజయాదిత్యుడు ప్ళ్చిను చాళుక్య చక్రవర్తి 

శెండన జయణంవుని నవోయమున రాజము హేంద్రవర 

నీంవోననమును పట్టుకొనుట చేత (తన తండి విమలా 

దిత్యుడు 1018 లో శంజాపూరు శెళ్ళినఛిడు) చోళ 

శాజేంద్రుడు ఆకనిని, అతనికి సహాయ మొవర్చిన జయ 

బంగబని, కళింగ రాజులను ఓడించి 1022 సం ఆగను 

18 న రాజరాజ వరేందునికి పట్టాఖిపేక 'మొనశ్చెను 

శాని తిరిగి 6 నంనక్సరములకు విజయాదిత్యుడు తన 

అన్నను పదభష్టుని గావించెను కాను 1081 జూనులో 
పట్టాభిమిప్తడాయెను అతనికి తిరిగి జయనంసుడు సనోయ 

'మొనశ్చెను కనుక చోళరాజు శాకేందుడు రాజరాజుకు 

సహాయమొనశ్చిను 1083లో కలిడిండి వద్ద గొప్ప 

యుద్ధము జరిగను తుదకు చోళులు 7ెలిచిరి రాజరాజ 

నరేందునికి తుదకు 1086 లో సీంవోనన మిప్చించిరి 

ఇతడు సడినంవళ్సరములు శాంకియుతముగా పొలించెను 

శాని 1044 లో శాకేంర్రచోళుని మరణానంతళము తిరిగి 

పశ్చిమ చాళుక్య చక్రవర్తి మొదటి సోమేశ్వరుడు వేంగీ 

శాజ్యమును, కళింగమును జయించెను. కాని చోళ 

శాజాధిళాజు. ధరణికోట కొల్లిపాక యుద్ధములలో 

సీను శాళుక్యులను ఓడింలెను శావి వేంగీ రాజ్యమును 

శారి నా స్థములనుండి వీ వీకాన లేకపో మెను, అఆయివన్పటికి 

శారా నరేంద్రుడు సోమేళ్వరునిళో సంధిచేపకొని 

పరిపాలింవగలిగెను పో మేళ్యరుని ప్రధానియగు వారా 
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తన కొడుకు శక్రీనర్య > శాశ్యమిశ్చెకు (L081) ఇని 

అతడ్"క సంవత్సరము రాజ్యపాలన జరిని యుద్ధ మువండు 

చేనిపోయెను కనుక (ప్రజల కోరిక వై శాను రాజ్య 

మును న్వీకరింఎనేలసీనచ్చె నని విజయాదిళ్యుడు వేంగి0 

వరిపాలింరెను ఈతడు ఇంచికుముందు పశ్చిమ చాళుక్య 

చక వర్తులకు సామంతుడు గానుండి నోలంబశాడి, కోలారు 

'చేళములలో చారి మొండలికుడుగను, సేవాధివతిగాను 

ఉండి మదకు వేంగిరాష్యమును పట్టుకొనెను అయినను 

చోళ చక్రవర్తి వీర లావేందుడు వేంగివై దండెత్తి 

విజయాదిక్యుని పొర్యద్రోలి క్రీశ 1068లో వేంగి 

శాజ్యమును రాజేంద తోళునిశే పట్టము కగైను 

విజయాదిత్యుడు కళింగగాంగ ళాకరాజునర్గ 

(1069 70) శరణు జొర్చెను 1070 లో శోళరాజగు 

ఆధి శాశేంద్రుడు శనిపోయెను కనుక భాకుక్ళ రాజ 

గాక వశేంచ్రువి కొడుకు శా శేంద్రచోళుడు శాజభానిని 

స్వాధీన వరచుకొని నించానన మెక్కెను ఈ ననుయ 

మున కళింగ గాంగ రాజగాజు తన నేవాసలియగు 

బణపశిని వేంగివై దండెత్త ఏంసిను ఆతడు చోళుల 

సైన్య ఓడించగా చారు గాంగ రాశారాజుకో 

సంధి చేఎకొనిరి (1072) తవ క్రీవిత కాలము వేంగి? 

విజయాదీర్యుడు పొలించుటకును, కళింగ రాజరాజునేప 

శాజేందుని మరదలు రాజనుందరి నిచ్చి వివావాము 

శేయుటకుకు అంగీకరింపలడెను వీని భ్రశిశముగా 10/6 

వరకు విజయాదిక్యుడు వేంగి శాజుగా పరిపాలించి 

ఆ సంవత్సరమున చనిపోయెచు అపుడు శాశేం[డచోళ 

తేక కులోత్తుంగచోళ తెలుగు లేళ లేంగి రేళమును, 
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తన రెండవ కుమారుడు ముమ్మడి శోళ రాజరాజు 

(1078 78), ఆశని శర్వాక మూడవ కుమారుడు వీర 
చోళ (1078 84), తరువాత "పెద్దకువగారుడు రాజరాజ 

చోడగంగు (10856 80), ఆ తర్వాత తిరిగి వీరచోడ 

(1089 99, ఆతరువాత మిక్రమచోళ (1098 1118) 

కాజ ప్రతినిధులుగా వరువగా పొలింన'జేసెను 1116 లో 
కులోత్తుంగుడు తన రాజధానికి మ్మక్రమచోళుని సీలున 

నంపెకు వేంగి అరాజకనుయ్యెను 1119 లో కులో 

త్తుంగుడు శనిపోగా విక్రమళోకుడు [ద్రామిళ, వేంగి 

అగు (ప్రదేశములలో చిన్నచిన్న రాజ్యముల చేరృరచు 

కోని 16 న శాలి మధ్య భాగమువరకు ఆంధ్ర దేశములో 

పరిపాఠించిరి వీరి శావనములు కంచిలో దొరుకుటచీత 

శొంతశాలము చాని వా[కమించిరని తెలియును 14న 

శళాబ్దిమున వీరు కాకతీయులకు కప్పము కట్టుచు చారి 

(్రీంద పామంతళాజులుగా పరిపాలించుచుండిరి 

వీరిలో జకళాఖ 1050 180 మధ్య గుటూరు జిల్లా 

లోనీ శమ్మనాడు శేలిరి భొణిదెన రాజధాని ఇల్లీళ్వర, 

శామీక్వర, (కిభువన నుల్రీళ్వర ఆలయములు ముగ్గురు 

చేళముఖకు చకవర్శి యయ్యను శాని వేంగీ పై ఆరవ * రాఖాలొవేర వెలయింళిరి వీరు (ప్రఢమమున వేంగి 

విక్రమాగిత్యుడు దండెత్తి చాలిని స్వాధీన పరచుకొని 

1126 వరకు మాత్రమే ఫోలించెను అప్పటినుండి తిరిగి 

వేంగి విక్రమచోళునీ స్వాధీనము లోనికి వచ్చెను ఇతడు వెల 

నాటి చోడులను తన 'రాజప్రశినిధులుగా నియమింశెను 

ఈశాలమున 'కెలుగు 'జేళమును వేరువేరు నంళములు 

పొలించెను ఎలమంచిలి, పీస్టపురము, కోనమండలము, 

బెలచాడు, పాకోవాడు, లొత్తపినాడు మొదలగు. రేళ 

విభాగములు వేర్వేరు వంళముల్యకంద పొలింపనిడు 

చుండెను లీరిలో కెళ్లి శెలుగు చోసలు, లేళ పొళ్తపి 

చోళులు (ప్రసిద్ధులు కడవజిల్లాతోని కొంతభాగమును, 

చిత్తూరు జిల్లాలోని కొంత భాగమును కలిసీ పొ త్తఎనాడన 
బడెను ఈ కెబగు చోళులు (ప్రశ్లనుమున తూర్పు 

చాళుక్య వంళములోనివా'రే కర్నూలు కేల్లాలోని పడ 

కల్లు రాజధానిగా అటాచోడుని కొడుకు ఫీముడు పాలిం 

ఇను లాఫనాళోశయ ఛావనమునువిట్టి ఈ కెలుగు 

చోళులు చోళ (త్రినేత్ర, కరిశారి రాజుల నంకలియనియు, 

జటాశోడ ఫ్రీముడు గొన్న శాజనియు ఆకడు గణక 

విజయాదిర్యుడు, చాళుక్య ఖీముడు, కొల్లిలిగండ విజయా 
రిక్యుడు, అశని కూతురు పంతశివాడనియు, ఆకని 

చెళ్లెలు అన్మురాజు భార్య ఆనియు, అతనిని చంపి, 

చాబార్జవుడు రాజ్యమునకు నచ్చుటకిక ఆకనివి జయించి 

వధించి పో క్రపీనాడులో క్యకంకుడయ్య ననీయు 

శెలియను (978) వైదుంబులను ఓడించియు, కాష్ట్రి 

బాటులము తిరప్కరించియు శన రాజ్యమును బి ర్హరింన 

శేసము ఈ నంకనువారు వేరువేరు కాఖలై కొణిరెన, 
పొత్తస, నెల్లూరు, తరువు కందూరు, 'హేనునకి మొద 

న్కు తరువాశ పశ్చిమ చాకుక్యులకును, 

కరువాశ శాకశీయులకును సామంత రాజులుగా నుండిరి 

వీరు నూర్యవంళపు శ|క్రియులుగా వర్చింనబడిరి వీరచేళ 

చాన శాసనములను ఇచ్చిరి బల్లియచోకుడు 10 న 

శళాన్దీ మధ్య భాగమున వరిపొలించెను ఈతని కాలమున 

చేశాడు (కడవ) దేశమును వదిలి తూర్పుగా గుంటూరు, 

వెల్లారు జిల్లాలకు వచ్చి చేరిరి 

శోడబల్లి కుమారుడు నన్నిచోడుడు (1050 1100) 

కుమార నంకవ (గ్రంథకర్త ఈతడు నన్నయళాలము 

వాడు ఈఠని (గ్రంథమున పేర్కొనబడిన చాళుక్యరాజు 

రాజరాజ నరేందుడని తోచును ఈతడు పాకనాడేకెను 
ఫొత్తపీ రాజధాని ఈతని శరువాక శానురేవుడు 
(1100 1116) పౌలించెను ఈళని శాసనములు 

శ్రీవురాంతకమున కలవు మంత్రి భీనుయ తడు 

పలోత్తుంగ చోళతువోరాజునకు సామంతుడు ఈతని 

తరువాత ఈతని కుమారుడు కన్నా రచోడుడు 1115 1188 

మధ్య పాలించెను ఈత డలేళ చానశాసనముల నిచ్చెను 

గుద్ధబాడి నాడు (రామచంద్రపురం శాలూళా) లోని 

"పెద్ద డాకరేమి ((వాకురామము) ఫీమేళ్వరునికి తన 

తల్లి గం[డ్రుల పుణ్యము నిమిత్తము అవే ధర్మములను 

జేసెను ఇళ్లు కాళ క్తీళ్వరునికి కమ్మనాడులోని చేచా 

లియములకు అనేక ధర్మములు చేసిను కులోత్తుంగ, 

విక్రమ కోళులకు సామంతుడు బారి లిరుదములు నహిం 

చెను (క్రమముగా ద&ిణమునకు తన రాజ్యమును న 

రింన చేసెను ఈశరి కాలమున "రెండవ (ప్రోతిర్వాజో 

శాళతీయళాజ్యమును శూర్చునకు పాగించుచుండెను 
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కనుకనే ఈతని ధర్మవ? లకు కొర్నిటిని అతడు స్థిరురచెను 

శామవోడ డు, అతనికొడ కు (లిఘినవమల్లుడు 1181 

నుండి 1151 వరకు రాజ్యమేలిరి ఉభయులు కలిపీ 

కొణిచెళ (గ్రామమున ధర్మములు జరి పీకి శాసకము 

లకుజట్టీ కమ్మగాడు, గుండిగర్రు మొట్టవాడి వీరిపొలన 

మందుంజెను ఎరు వేంగి ళాజఖ్యమునకు లోబడి పాలించు 

చుండిరి పళ్ళిమ చాళుక్య రాజులను చేంగినుండి పార 

దోలిరి వెలనాటి చోళులతో సఖ్య యముగా నుండిరి వీర 

శాలమునుండి కాకతీయులు (ఢుద్రబేవ గణసతిరాజులు) 

జేళమువై దండె క్తి అ(కమించుకొనిరి జల్లి చేడుని కాల + 

మున (1811 28) కొణిరెన తెలుగు బోకురి అధికా 
రము తగ్గను ఇళ్లే వెల్నాటితోళుల ఆఢిళారముకూడ 

తగ్గెు గణపతిదేవుడు వేగిలేళమును (క్రమముగా స్వాధీన 

సరచుకొనెను 

పొత్తఎ (కఠన) తెలగుచోటులు = వీరు కడపజిల్లా 

పుల్లింవేట శాలూశాలోని ఓంగుటూరువద్దనున్నపొ తఫీ 

రాజధానిగా 'శెలుగు చోళనంకములోని వేరొకళాఖ 

200 వం లు శేనాటిని పోలించిరి బీరు వశ్చిమ ఛాళు 

క్యులకు, తరువాత చోళులకు సామంతులుగ నుండిరి 

18 వ శళాబ్ణ (పారంథమున కాళ తీయులడే జయింపబిడి 

సామంతులయిరి కరిళాలనంళమునకు చెండిన కెలుగు 

బి&ిన మనుమడు మర్ణ దేవుడు పొ త్తసిని పొలించెను బాలి 

వంశములోని కెట్టరన 112! నుండి 11మ వరకు పాలిం 

శెను లి క్రమచోళుని విజయమునకై నంద్రలూరునడ్డ 

చానళాననము ఇచ్చెను ఈకని కాలమున అత్యనచోళుడు 

శీనాడులో కొంకభాగను 'బేలుచుండెను ఈతడుపక్చిన 
చాళుక్యులకు సామంతుడు ఈతని క్రింద సామంతుడోొకడు 

ముదిచేము అగ్రహారమును 108 మవోజమలకు చాన 

మిచ్చెను. సిద్ధరన కొడుకు విములాడిశ్యుడు 1125 లో 

నందలూరులోను, (క్రీ శాళవా స్తీలోను చాల చాన శాసన 

ములను ఇచ్చెను ఈతడు విశ్రమచోళుని నువో నుండ 

శేశ్వరుడు ఈకని శాననములు ఆరవభావలో కోన్ని 

గలవు 1180 లో మల్లిణేవు ములి? (800 (గాను 

ములు), సిందగాడి ( 1000 (గ్రొనుములు) 'జేళములను 

వల్లూరు రాజధానిగా పొలించైను ఈతడు పక్చినుగాణిక్య 

పో మేళ్వరునీ సామంతుడు ఈతడు 'కెలుగు సల్లివులిను 

ఆంధ్రదేశ దరక్రమ = 11 

జయించి పాకనాడురోని కొంఠళాగము “లెను ఈకని 

మనుమడు మల్లి చేవు 1159 ఈ పారించెను ఈక 

చెట్తారు పలుగు చోడళా_గు కల్లసిద్ధిచే ఓడింప బడి (1169) 

వానికి పామంతుడుగా శాజ్యమేలెను కంఠ కరుచాత 

శాజగు &పిలిసెర్ధి 1224 ౪' కమ్మనాటిని ఒయించి, 

కాకరిగణపతి అనుగ్రపాయిన కెణ దా రాజధానీగా 

6000 దేశమును పొలిం వెను (1880 వరకు) గణపతి 

చేవుని ఇయమునకై కొణిచెన శంక'రేశ్వరురికి మొగలి 

చెఠ్నవు [గ్రామమును చానమిర్చెకు గణకరిదేవుడు తగ 

(ద్రతినిధిగా ఓవిలిసిద్ధిరి పో_త్తప్, పాక వాడు, కమ్మశాడు, 

వెలనాడులవై నియమించెను అరన లిపిలో పాం 

శాజగు సుందరపొండ్యుని (1216 ఈ శాసనములు 

నందలూరు, వేసాక, ఆ_ల్తిరాక, పొ త్తవీనాడులలో రొర 

కుటచేళ ఈ ఓసిలినిద్ధి ఆతని సామండుడ య్యెనని తోచును 

ఈరనీ తరువాత ఖీమదేవుడు శాక తిగణపరీ సామంతు 

డుగ పొలించెను (2%) శాకరీయ శాక్యానంతరము 

(1826) విజయకగరో రాజులకు లోబడి ఆ రరువాత 
గజపతి రాజులకు లోబడి 15 న శశాక్ఞాంతమునరకు 

ఈ వంశపు రాజులు పళ్చి మొం[గ్రదేళనును పాలించుచు 
డైవకాన్మాణ భక్తి కలిగి వారికి అనేక భూడానము 

అను చేయుచు కీర్తి గడించిరి 

వెల్లూరు శెలుగు శోవణ (1100. 1860) కెలుగు 

చోళనంళనున ఈ కాఖమిక్కిలి (వనిద్ధి గాంచెను 18 

గురు శాజులు లీక0నం లువలిరి చారీ రాజ్యము 

ఒకప్పుడు ఆంధ్రలోని చాలభాగమును వనోయనల 

శెలుగువల్లన చోళ రాజ్యములలో కొంతళాగము కలిగి 
యుండెను వీరు ప్రకమమున చోళచ(క్రవర్తులకును, కరు 

చాత శాళతీయులకును సానుంకులుగా నుండిరి శావి 

లీరు 18 వ శశాబ్దమున చాల ఉచ్చడళయందుండిరి శర 

శరత చాలభాగము వీరి శిలాళా మ కావనముఅవళ్లను, 

చాబ్బయమువల్లను ఇశరియును కలుగు, సంస్కృతము, 

అరనము, (గ్రంథ, కన్నడ భానమలయందును లిన్సల 

యందును శాననముల విచ్చిరి నురియు ఆకాలవు చోళ, 

వోయనల, కాళతీయ్మ వెలనాటి చోళగాజాల శాసన 

ములు, బాబ్బయముకూడ వీరి చరిత్రమును మనకు 

శాగుగా శలుపును 
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శరిశ్రాల కంకమున మధఘశాంతక బొ తపితోకు కుడ 

యి౭ంచెను ఇతని వంశమున తెలుగు! డుదయించి 

ఇవేరిరాటి మధురను ఎయింకెకు ఆ తరువాత మనుమ 

నీది 117 నుండి 1108 వరకు నెల్లూరు రాజధానిగా 

శాజ్య మేలను కంని శాననములు (క్రీళాళవొ స్తీ 
కొవ్యూరు, నెట్టారు, పొ త్తపీ (గ్రామములలో దొరనవి 

వెట్ధారి ఇఛాననమున రాలా వ్మ్ర్రంప ల్లి (గ్రామమును 

పూంగినాడులోని న రి వారూ రీశ్యరునకుచానమిచ్చెను 

ఈలీడు చేశ మసోరాల నకు సామంతుడు ఈతని నమ 

శారీటలు చోళ రొజాధీళాజకులోట్తుంగ శాళలిర్యుద రేవు 

వెలవాటిచీడ్య గశంక, పృథ్యీశ్వర కోట వంళపు ఫీను 

శోటళా. , యాదవనంళపు సారంగధర, "తెలుగు వల్లన 

వంపు విజయూదిత్య, అలు కిక్క, వోగనంళపు స క్తిశాజు, 

కొణీడెన నన్నిచోడుడు హొక్తవిచోడశాను, మళ్లిదేన 

ఈతని తేరుశాక ఈరని తమ్ముడగు ఇెట్టదేవుని కొడుకులు 

రాయళశీమ, నల్లసీద్ధి ఉమ్మడిగా 1187 నుండి 1814 

వరకు శాజ్యమేలిరి నీరు కులోక్తుంగుని సామంతులు 

ఆవేళ కేనా హ్మణమాన్యముళ వొనంగికి వీరు శేనాడు, 
పూంగిశాడు, కొండీముండలము పై శాజ్యమేలిరి కంచిలి 

స్యాఢీవవరచుకొని కప్పము వమాలుతేఎరి 11881192 
మధ్య వ్వతం్మతు లయిరి 

ష్రద్ద 1196 1217 మధ్య పౌఖించెను గండగోపొ 

లాది బిరుదనులను పొంచేను ఈకడు మూడన కులో 

త్తుంగుని సొమంతుడు ఈతని ప్రమారులు మనును, కెట్ట, 

తమ్ము సిద్ధుల సవోయముతో ళాజ్యము. లి స్థరింపజేయ 

గలిగను మనుమనిర్థి (1108 1210) అచేకదానములను 

ఆగ్రహోరములను కేవ శ్రాహ్మణల కొసంగెను ఈతడు 

మూడవ కలోత్తుంగుని పామంకుడుగా నుండి ఆకవి 

చినరిశాలమున వ్యళం(కుడయ్యెమ (1204) శమ్ముఫిద్ధి 

(1801209) శావనములు శోళ్లకేళమున గలవు కంచి 

వెల్లాను పట్టణముల మధ్యర్థజేశముఖూడ ఈతని వన 

మయ్యెను అయినను శతడు కులోత్తుంగుని పామంతు 

డుగా నుండెను ఆకనితో ఓరుగల్లు కోటపై దండెర్తి 

గణవళి నోడించెను (1808) నర్లపిద్ధి రాజుగా పట్టాభి క్తు 

డయినేను అకవి శ శమ్ముసిద్ధి అతని కటాతమున 

శాజ్యమేలెను యాదవళాయ నంళముతో నీరికి బంధుత్వ 

మేర్పతెను. గరని తరుచాత మనుమవీద్ధి కుమారుడు 

తిక్క (1209 1248) శాశ్యమే లెను, ఈతనికి “శేంక్ర 

వాదిత్య', జగడొబ్బగండ' అను లిరురము లుండెను 

గూడుకూడ మూడవ కుళోత్తుంగుని సోమంశుడుగా 

శాజ్యమేలెను ఈత డచేక 'చానశాసనముల నిచ్చెను 

మోడనే రాజరాజు శాలమున కంచిలోని దేచారియము 

అకు ఈతడు ఈతని సొమంతులు పెక్కు చొనములు 

జేసిరి మూడవళాజరాజ 18వ రాళ్ళ కాలమున ఉత్తర 

ఆర్కాటు జల్లాలోని గుడి మల్లం దేవునికి గండగోపాల 

+ మొడలు చాకమిచ్చుటలేక ఆ (ప్రలేశము తిక్కరసకు 

లోబడీనదని తోచును ఈతని శాసనములు కంచి 

చేవాలయముంలో నున్నవి ఈతనికి చోళ తిక్క 

యేను బిరుదను కలదు చోళ శాజళాజనకు సామంకు 

డుగానుండి అతనితో కలి హోయసల భాజులను 

ఓడింశను ఈళనీ అల్లుకు అల్లుతిక్కా కంచినుండి పొలిం 

చుచు ఆక్మకూరున జేవృని వ్రతిస్టించి చాలి ధర్మములు 

జేవెను (1246) (క్రీ) వరదళాజస్వామి థక్తులమని 
(్రాసొనిరి 1867 లో శిక్కభూపరి కంచిని పట్టు 

కొనెను ఈతడు గొప్ప వీరుడేగాక వరిపాలనా కెళలము 

కలవాడు ఈతడు తన "వేరుతో చాల బాణములను 

ముదంపీంచెను ఆ శాఖపు శాజనంళము అన్నింటితోను 

సంబంధము కలిగి నుంచి "వేరును, కీర్తిని షంపారించెను 

"వెల్లారు, చెంగల్ఫట్టు, ఉత్తర ఆర్కాటు, కడపజిల్లాలు 

ఆరని పాలనములో నుండెను లిక్కనకలి తన నిర్వచ 

సోక్తర రామాయణమున తీక్కభూనతి కర్ణాట 
పోమేళ్టరుని, శంభురాజుని, ఇంకా ఇతర రాజులను 

ఓడించెననియు చోళ కాజరాజును నీంహోస నావీనుని 

శేవిననియు (పొండ్యరాజు జారినుండి తప్పించి), కాను 

కూడ కంచినుండి పరిపాలన పాగించెననియ |భా'వెను 

శేతనకవి అన దశకుమార చర్మిక్రలో తిక్కభూవతి 

పాండ్య రాణానడ్డ (మూరీరళ్శ నుందరపొండ్య) కవ్పము 

చెలి ననియు (వాచెను తిక్క సమక్థులైన చేవార్ధి 

పళులు, మర్మక్రులు గఠివాడు జెలుగు చోళుల వైన్య 

ములు వ్య కూరళ్వరులు కలిగి గొన్న అనుభవము 

తోను, శేర్చుళోను యుద్ధము శేయుతుండెను కన్నుకో 
దతీణదేశమునందంతటను ఆెలుగువారి కీర్తి (వ్రకిళలు 

Cn) 



హెచ్చెను ఉతర ఆర్కాటు ఒంాలోని కంఘాకరోయి 

లకు జయిం మటల* చేమి ఎలు భొళు వ్ర శరవర్షం 

నై క్యములను పొం(వోలుటల్ *చేమి పొ జ్యలిను బీ ౮ 

వార్చుటలోచేమి తెయ్భుకు లెలుగు ళు రిని 

సంపొాదించిరి 

128౪ నుండి 1850 వరకు డిరిగి రాశేంద | ర 

వళ వెలెగెకు కాకితీయులతోడి స్నీపాబు తగు 

జీటలప లాఫించెం అమునను కెన్న ఎంవగ్సరము 

అయిన తరువాత జటానర్శ సుందరపొండ్య గ్వ్ప 

సేవను సమకూర్చుకొని గండగోపాల (తి ౪) వోడింది, 

చంపెను కంచి, నెట్టారు మండలములు పాండ్య్యలి 

స్వాగీనమయ్యెను శాకతి గణపతి ఓడి సళారయ్యెను 

తిక్క 1280 mH బో యనం) రాజగు కరనీంవు 

నోడించి కల్యాణివురిముని తిగులలెట్టైను.. డీనికి (పతీ 

శారముగా 1840 లో నరశంహుని కొడు కగు 

సోమేశ్వరుడు నెల్లూరువై రండె-కెను కాని ఓడిపోయెను 

రీక్కునకవి, శెకనకవి కూడ కర్నాట సోమేళ్వరు డేడి 

పోయి పళారి అయినాడరి (వ్రాస్రి తిరిగి 12657 లో 

తిక్కరాఓ కంచిని స్వాధన వరచుళొని పో మేళ్యరువి 

చంపొవురివద్ద ఓడించెను ఇళ్లే చేనగిరి యా దవులను 

ఓడించెను వెలనాటి చోడ రాజగు వృథ్వీశ్వరుని ఓడించి 

చంపెను శంభూనళాయ, శాడనరాయ కరాజలను 

ఓడించెను చారినుండి కప్పము కొనిము శన ఆఖరి 

రాజ్య శాలములో కొడుకగు మనుమసిద్ధి అల్లుకగు 

అల్లు తీక్కలను కనతో కూడ పరిపాలించుటకు నియ 

మించెను తరువాత శాజ్యమును విభజించి అల్లుతిక్కకు 

కంచిరాజ్యమును, మనుమద్ధికీ నెల్లూరు రాజ్యమును 

కిచ్చెను. అల్లుతిక్క స్వతంత్ర రాజగా శన చీరతో 

శావనములను ఇచ్చెను {1248 1879) 

1949లో పొండ్యులు దండె త్రిరి కాని శాకశ్రీయుల 

నవోయమున అల్లులిక్క వారిని కంచినుండి పారడోలెను 

శాళకీయ గణవలి ర్గుదమచేవురతో న్నేభామునేనెను 

కెలుగు వల్లవరాజగు విజయగండ గోపాలునితో కూడ 

ఇ్నిహను బేనెను ఈ నంళములవారి శాననములు కంది 

యందు కలవు నుమమనిద్ధి (1248 67) అనేక 
శావవములు ప్రకటించెను 1850 లో తనకు ఆరోగ్యము 

ఆంధ్రదేశ తరిక్రము Il 

కలుగుట 3ంద్ ర్) దక్కరికి ళా ధర్మములు 

చెం ఈఎఎఎమూ ఎ 05 Tau నమం 

ఎండు 1267 కంద? ల ిరనమి ఎ బట్టి శని వం 

ద్రనము, ఇళఈంకీ రు గ్రామ ధర్మము ఆలియిను 

ఆతని 1255 16 కము నల ఇద్దీకి యీిదవలకు 

జరిగిన యుముబు తిలుఖను మనుమనిద్ది రాజ్యాఖి 

వృద్దిక్షై సలు: ఎవల్లపు లిచ్చిన జాన ఛఎయములు కన్ని 

గఅఖ ళఈబని చాన సములు కోబ్న కంచి యందు 

గలవు 1265 నుడి తిన కోటి "లెం కవతిక్కాతోనన* 

షరిపాలించెు కాకతీయ గణపలదేవు)ి ;నోయముం 

ఈతడు రాజ్యము చేౌన,! అలియిను ఇ ళళాజగు 

మూడన రా ౦మ్రని [బఖి తగ్గినను ఈ లెలుగు గోలలు 

ఇంకను అతిల ౫ బుంతులమని చేర్కొకుయుండిరి ఈతని 

ఆఖరి రోజల. 1250 నం నుండి *రనికి ఈతని 

చాయ రులకు జరిగిం పోరాటములో ఈతడు శాక 

కీయులను, వారు పొండ్యులను ఒహాయము Cty 

పాండ్యులు దండె త్తి శెల్లూరును పట్టుకొని ఈకసనిని 

ఎంవకిసనమునుండి అొలగించగా శాకరీయులు నచ్చి 

కిరీగి పొండ్యులను పారదోలి ఆతని సింపోనన నుకని 

కివ్చించిరి ఈ సందర్శముననే తిక్కన సోమయాజి శాక 

శీయ గణపతిని ఓరుగల్లునందు నందర్శింది తవళాజానకు 

నివోయము కోరెను గణనలీ తిక్కన €విర్వయు వీని 

అఆకందించి ఆతనీకి 9 లతల బంగారు నాణెనులను 68 

(గొమముఠను బవునూన మిగ్చెను గొప్ప నేనో 

వెలనాడు దేశ మునుజయించి శాజధానిని(తృందవో లును) 

శగుల బెట్టి, వెల్లూరు ముట్టడించి, పట్టుకొని మనునుఎర్జిని 

సీంవోసనముసై నెక్కింబెను 24 దుర్గములు 6B పట్టణ 

ములు పట్టుక ని మనుమఎద్ధికి శామకగా నిల్చెను మనును 

ఇద్ధికి మన్మగండ గోపాల విరుదముం డేకు ఈతడు యాగవు 

లతో ఫోరాకెను ఈతని వేనావతి ఖడ్గతిళ్కన యుద్ధమున 

గెలిచెను కాని చనిపోయెను పన్నానడీి తీరమందు 

పోనుళిఅవద్ద యుద్ధముజరి గాను యారవులు సామం 

తులుగా నుండిరి ఇళ్లే ఖడ్లలిక్కన తెలుగు నల్లన రాజగు 

వీజయుని (ప్రాయేరువడ్ద ఓడించెను. నిజయు పూర్తిపేరు 

విజయగండ గోపాలుడు "వెంట్రాలు కఢన యంది 

'కెలుగు పల్లవులు నునుమవిద్ధి యధికాభమునకు లోబడి 
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ఆంధ్రదేశ దర్మిక్రమ = 11 

యుండిరి దఓిణ వల్ల నరాజకు కొప్పిరుంజింగ పాండ్యుల 

వల్ల ఓడించబడివను, తొండమండలము నుండి లెలుగు 

చొ శులను తరిమివేసి వేంగి రాజ్యముతోనికి చొచ్చుకొని 

వచ్చి (చాకాళామములో శానకములు శెక్కీంచెము 

ఈకడు 1849 60లో కాకతీయ గణపతిచే ఓడింపబడి 

శెలుగుకేశమువై శన యధిశారమును వరులుకొవెను 

శాలి దతిణదేశమున 1848 నుండి 19 వరకుపొలిం 

శను చిదంలరము దేవాలయమును జాగుశేయించెను 

తుద కీశడు 180 లో గణపతిదే పూర్తిగా ఓడింపబడెను 

మనుమసిద్ధి గణవకి పతమున పోరాౌను పొంశ్యులను, 

శాయస్థులనుబాడ ఓడించేను బోయసాల రాజగు 

నరషింహా నెల్లూరువై దంటజెత్తగా అకనీని ఓడించి పొర 

దిలెను రేనాడు సరిపాలించు పశ్చిమ గాంగళాజులను 

ఓడించెను ఈరడు ఇసు పర్మాక్రమళాలియనుట కీలని 

లిగుదముకే సాక్ష్యము యన, లీక్కనల (వాశలనుబట్టీ 

ఈ రాజు కాలమున తెలుగు చోళులు బను వర్మాక్రమ 

శాలు లని కెియుచున్నడి 

మమమంద్ధి కరువాత "రెండవ తిక్క 1285 మండి 1281 

వరకు పొతించెను ఇళడుకూడ డండ్రినలె విసువ రాకను 

శాలి అద్దంకి యాదవులు ఈతనికి సామంతులు ఈకడు 

శాళకీయుల సవీయమున శత్రువులను పరిమార్చు 

చుండెను రుద్రమదేవి ఇళని నమశాలికురాలు ఈతని 

శరువాళ 1881 1299 వరకు తిక్కని సోదరుడు నున్న 

గండ గోపొలుడు సొలించెను ఈతడు చేవాలయములకు 

(వాహ్మణులకు, కవులిక్కు సానుంతులకు చాలచానములు 

జేసెను కొణీ గన వన్న కేళనప్వామి! 1897 లో కొంత 

భూదానము చేసెను ఈశని కాలమున ఆఖరి చోళరాజు 

మూడన రాజేంర్రుడు చవిపోవుటతో శోళశాజ్యము 

అంతరించెను నెల్లూరు చోటులు పూర్తిగ వ్యశంత్రులై రి 

న 1206 శరునాక శాకకీయ (ప్రశాపరు[ద్రుని సామం 

కులుగా పొలించిరి 1291.96 మధ్య అనేకసార్లు మున 

గండ గోపాలుడు ఓడింవటడీ సద క్రష్టుడె తుదకు సామం 

కుడుగా నీంనోనన మెక్కెను (1897) 

కాకతీయులకు యాదవ రానుచందులికు జరిగిన 

యుద్ధములలో మన్నగండగో పొలుడు [వ్రళావర్ముద్రునకు 

నవోయ మొనర్చేను ఇళ్లు కళింగలేళమువై దండెళ్తి 

శాళలీయ సామంతులగు కొలనిరుద్ర, అన్నయలకు 

వహాయపడెను అల్లుతిక్క చనిపోయిన తరువాత కంచి 

శాజ్యమును వెల్లూరు శాజ్యములో కలిపిదేసెను ఈవి 

తరువాత శాజగండగోపాలుడు (i200 1025) పాలం 

చెను ఈతడు |ప్రకావరుడ్రుని సామంతుడు 1818 లో 

ఆరని సేవాధివతి ము'వ్పెడి నాయకుడు కంచికివచ్చి, 

మోనలీరువి (తెలుగు కోళ) వరిపొలకునిగా వియమించి 

1008 గండగోపాల మాడలు ఖరీదుగల "రండు గ్రామ 

ములు దేవునకు ననుర్చించెను ఈతడు స్వతంతుడుగనే 

+ శావననుల నిచ్చెను, [త్రిభువన చ|క్రవ ర్తి యను బిరుదును 

పొందేను ఈతని శాలనున శాకకీయ నుహోరాజా 

(వ్రళావరుర్రుడు పొండ్య దేశమును జయించియు, కంచిని 

స్వాధీవవరచుకొనియు, నెల్లూరు 'కెలుగు చోళులను, 

కొలని రుగ్రజేవులను సామంతులుగా 'జేనీకొనియు, కళింగ 

మును జయిం చియు, విశాలాంధ్ర దేళమువె చ|క్రన ర్తిగా 

మండెను వెల్లూరు చోళులలో వీరగండ గోపాల 

(i202 1802) ఆఖరిరాజు ఈతని శాసనములు చాలా 

భాగము దఉిణబేళమున దొరికినవి ఈతనికి కూడ 

(డ్రిభునన చక్రవర్తి బిరుడము కలదు ఈశడును, 

ఈతని! ముందున్న రాజులును చోళ నంవ్రడాయ 

ములను (గ్రహించి డానిని దేశమున శ్యాసీంనశేసిరి 

చజేచాలయములు కట్టు పద్ధతులు వాటి పరిపాలన, దేళ 

భామలు, మర్యాదలు, మొత్తముమీద శాజ్యసరిపాలనొ 

విషయములు చోళులవై యున్నవి పాండ్యుల దండ 

యా(్రణవల్లి నేమి, కాకతీయుల దండయా|త్రలనల్ల చేమ 

ఇద్దరు ముగ్గురు రాజులు ఒకే కాలమున వెల్లారు మండలి 

మున రాజ్యపాలన చేయుట వళ్ల నేమి, పొమంతులు తరచు 

తిరుగుకాటు శేయుటవల్ల నేమి, నెల్లూరు తెలుగుచోటుల 

రాజ్యము యొక్క (పథ తగ్గిపోయెను ఓరుగల్లు రాజ్యము 

1828 లో తుగ్గకు నళమయ్యను అప్పటికి నెట్లూరు 

చోళులు ఆ స్తమీంచిరి 

కాకతీయాంధ్రరాజాల శరెశ్రము కామ శిలాశాసన 

ములు, శిల్పములు, చాళ్టయము, ముఖ్యాధారములుగా 

ఈ రాజుల నంశక్రమ శాలనిర్ణయములు, మతవిషయ 

ములు, ఆర్థిక శాజకీయ విషయములు శెలిసికొన 

గలము శాకతియను దుర్గ కులదేవతగా కలివారు కాళ 
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కీయుఖు వీరు చళుర్థకుళం లు శూర్చు శాపక్యుల 

నలెచే వీరిదిరూడ వరావాముద్ర పీరిలోనీ మొదటి గాజాలు 

వారిలోవళె నే శ్రైనమళ పోషకులు కై_శరుళస్థులు 

కాకర లేళ “కూష్మాండ ని అరాధించేడినారు కనుక 

ఈ వంశమున శాపేరు వచ్చెను రెండిన (ప్రోలరాఐ జన 

మకస్థుడు తరువాత వుడు అశని తరుచాలి రాజు 

లందరు శినభస్తులు 10 వ ళళాబ్ద్యు తూర్పు బాళుక్య 

శాసనమునుబట్టి (ఆమ్మ రాజ చాభొర్షవుల శాళలముక) 

గుండియ శాష్ట్రకూటుని మనుమడును, ఎరియకాష్ట్రి 

కూటుని కుమాూదడువగు గుండ్యన లేళ కాకర్ష్య గుండ ) 

యను నాతని (పేలేపణచేత నశవాటి నివానుల నుద్దే 

శించి ఈ శాపన మివ్యజడినది శాక ర్హ్య గుండ్యన రాష్ట్ర 

కూట వంళముబాడై నను, కూర్చు చాళుక్య రాజులకు 

సామంళుడుగ నుండెను ఈఠడే శాకతీయనంకక ర్త 

ఈశనీ శాలమ. 850 (ప్రాంతము 070 నుండి 009 వరకు 

తూర్పు ఛాళుక్యవంళము అంతఃళలివాములతో డీణిం 

చెను ఈ శాలమున కాకతి గుండ్యనయ., ఆతని సంతతి 

వారు తను రాజ్యమును వృద్ధివరచు కొనిరి శాకకీయ 

శాననములనుబట్టీ ఈ క్రింది వంశావళి, శాలనిర్ణయము 

జేయజడినవి 

మొరటి (ప్రోలరాజు (1050 1080) 

్రిభుననమల్ల జేకఛాజు (1080 1110) 

శెండన ప్రోలరాజు (1115 1158) 

కుడ్రజేన (1168-1195)  మసాోచేన men 

గణపతి (118 1981) 

ర్నుద్రాంవిక (1268 1298) 

క (1200-1828) 

మొదటి (పోల కొఆవి, సక్ఫి చేశ ములకు (ఉరుగల్లు 

నుండలము) రాశై కూర్పుళానశ్యచాజులకు సామంకు 

ఆంధ్రదేశ భర్మిక్రనుం]1 

డియి యుండెను ఈతి ఏఛాని ఎకు రచిణయున కంచి 

చోళుల నెదుర్కొ నకు. గతనికొడుకు 'కీత పోకు 

చాళుక్యులకు సామంతుడుగ కుండి గోదానరికి వర 

మోతర్తర ప్రాంత మున పొలఠింబుతుండెను అనుమకొండ 

రాఎధాని ఈతకు శీవధక్తుడు కరబ కొడువు రెండవ 

పోల కళడును మొదట బోను చాళుష్యలకు సామం 

తుడుగా నుండి తరువాత కై ఆసచేవుని ఓడించెను నేల 

కొండపల్లి శేలు గోవిందుని, నుం్యత్రకు టప్పు రాజగు 

గుండయను, వేములవాడ ఒగకేవుని ఓడించి సొమంరు 

లుగా చేనీకొలెను 1158 లో లిక్జలునికి నవాయముగేప 

కళ్యాణి పరమును నాళనము జేసెను ఈళడు వెలనాటి 

చోడులతో ముచేయుచు చనిపోయెను ఈళని 

కొడుకు దుద్రచేవుడు రాజ్యమునకు వచ్చెను అప్పటికి 

కూర్చున చాకుక్యళాబ్యము కీణించి 'వెలవాటి చోడ, 

శెలుగు చోడ కొలను నంశముల స్యాధీనయుననుండెకు 

పక్చిమచాటక్య రాజ్య మృన్తమించి కళచురిి లింగా 

యిళుల స్వాధీన మయ్యెను గోడావరికి ఉత్తరమున 

యాదవులు తమ శాజ్యమును విస్తరింవ శూచుచుండిరి 

ఇట్టి సమయమున రుద్రదేవుడు “పెద్ద సైన్యమును నమ 

కూర్చుకొని, ధర్భుపురినుండి గోడానరీ శీరస్థ భద్రా 

చలిమువరకుగల (ప్రకేళము చేల దొ నోడించి 

ఆ దేశమును తన శాజ్యములో కలువుళొలెను మైలిగ 

కేవుని జయించి పొలవావదేళములు అకమింశెను ఖీము 

చేలు వర్ధమావపురమును గాల్చి అళనిని పొరడోలి చోడో 

దయుని సొమంతువిగా వేసికొనెను ఆఖరి వా రిద్దరును 
శెలుగు చోడరాజులు తరువాక వెలచాటిచోడుల 'ెరు 

రొొచెను (శ్రీశైల (కిపుళాంకళశములను స్వాధీన వరశు 
కనెను ఈ జయములందు ఈకని సుంత్రి ఇనగాల [ఖమ్మి 

శెడ్డి సవోయపజెను (1168) 1186 సంతక్సరముఇాటికి 

వెలనాటి చోడరాజులను జయించి కప్పము గై కొనెను 

నళవాడ్కి ఇందులూరి, కొలను వంశీయుల నవోయమున 

కృష్ణా గోచావరీనదీ మండలముల నరకు శాకతీయ 
శాజ్యాధిశారము వ్యాపించెను ఆ వంశముల భారికో 

నంలింధ జాంధవ్యములిను వృద్ధి పరచెను శెడ్ణి కుణూ 

అగు శేచర్ల శామచమూపలి ఇతనికి కుడికుఖను ఆకవి 

కొడుకు కేశిశెడ్డి 1106.120% మధ్య ఆకేళ యుద్ధము 

448 
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లలో సవోయ మొనర్చి ముఖ్యముగా యాదవులకో 

పోరాడి తురక (ప్రాణముల నర్చించెను ఈళని తమ్ముని 

కొడుకు రుడ్రశేనాని అనేక రణరంగములందు గెల్చి 

శాకకీయ శాఖ్య విస్తరణకు శారకుడయ్యెను కరీం 

వగర శాపనమునుబట్టి గంగాధరుడను (వాన్మాణ నుంటత్రి 

శాజ్యపాలనయందు వమర్థుడై అవేక దేభాలయమురిను 

కట్టించి నర్య కళలను పోషించెను (దాజురామ శాసన 

మునుబట్టి శాకశి రురునికి “విద్యావిభూవణ' బిరుద 

ముండెను ఈతడు రచించిన నీతిసారమును బబ్జెనకవి 

వీకిశాత్ర ముక్తానశియను వేర శెనిగించెను మళ్లి కార్జున 

శండితుడును, అతని శిష్యుడు పాల్కురి! సోమనాథుడును 

ఈ రాజపోవణమును పొందిరి ఖీల్నాటి త రము 

(1 176 1188) వెలవాటి డోడరాజుల (వథ తగ్గను 

1166లో కాకతి రురుడు వెలనాటి గొంకరాజు 

వోడించి వారీ రాజ్యమును శాళన మొనళ్చిను 

ఫల్నాటి ంతరము నతవాటి హైహయ 
వంళవు శాజుక నవాయమున కాకతీయ పొమ్రాజ్యము 

శూద్చశీరము వరకు వ్యాసించెను ఏక శిలాగగరము లేక 

ఓరుగల్లు రుద్రదేవుని కాలమున నిర్మించబడెను ర్యుక్రేశ్వ 
శాలయము మొదలగు అవేశాలయములు శట్టవిడెను 

చ్మికకళబ, ముఖ్యముగా శిల్బకళలు దేవాఆయముఅందు 

వృద్ధిరెంచెను. మంటన న్షంథములమీదో శాననములు, 

బొమ్మలు చెళ్ళలడెను యాగవులి శాజగు శెకుగి 

ఆం్మధశాళగు రుధునిపై దండెత్తి ఆశనిని చంవెను 

అందుచేత ర్యుగుని తమ్ముడు మనోదేవుడు రాజ్య మే లెను 

ఈతని శాలమున శై కుగి తీరిగి దండె శ్రినచ్చి మనో దేవుని 

జంపి అతని కుమారుని గణవతిని ఖైదీగా తీనికొని 

పోయెను, ఇతడు చేవగిరిలో 1209 వరకు ఖైదీగా 

నుండి ఆసంవత్సరము ఖ్రైశుగి దయవల్ల విడువబడెను 

తఊకడు ఖైరులోనున్న శాలమున పామంతశాఖలు 

వ్వీళం[క్రుత్రైరి కాని రేచర్ల రుదచేవాని బోప్పడేవ 

శీవారి మున్నగువారు కోక్రువుని నణలివేసేరి 1818. 

1825 మధ్య గణపతి దేవుని వెలనాటి ఇయనులు పూర్తి 

యయ్మ్యెకు కోట, నతవాటివంశములతో నంఇంధములను 

శేనిను జాయవనాయకు నోడించి అకనిని తన గజ 

చైశ్యాధ్యతునిగా నియమించెను అతని సోడరి ద్వయ 

మును వివావౌమాడెను కొలనిమండంమును జయించి 

పోమయమం[క్షిక ఆదేశమునిచ్చెను ఆ తరువాత వారి 

పవాయమున కళింగమును జయించెను కొలని పోమయ 

మంతి కోడులవాడు జయించి గోదావరీ దాటి, మన్య 

(ప్రాంతములను జయించి కళింగములోని ద&ణ॥ భాగము 

అను జయించెను (1285 ర్ి గుంటూరు, వెబ్లారు, 

కడస శీళ్లారిళో వరిపాలించు. కెలుగు చోళరాజులను 

12456 50 మధ్య ఆయించెను ఇదేసముయమున దడిణ 

జేళమున చోళ రాజులు పొండ్యులచేతను, వల్లి వులచేతను 

ముట్టడింపవడుట చూచి గణపతి కన చేనావియగు 

పామంశభోజుని గొప్ప సైన్యముతో వంవి కంచి 

మొదలుగాగరి దడీణ దేశములను జయించెను 

ఈశని తరువాత ఈతని పుత్రిక రు్యుదాంబ 180 

నుండి 1206 వరకు ళాక్యమేలెరు ఈమె చాళుక్య 

వీరళదుని భాగ్య ఈమె కూతురు ముమ్మక్క ఆమే 

కుమారుడు |ప్రశావరుదుడు రుద్రమదేవి రాజ్యమునకు 

వచ్చినవెంటనే దతిణ దికనుండి చోళులు, కెలుగు 

చశోటులు, పల్గివులు దండెత్తిరి కాని ఆమె 'సీవాని 

|తిపుశాంతకుడు వారినందరిని పారరోలెను ఇక ఉత్తరము 

నుండి యాదవులు దండె శిరి దేవగిరి గాజు నుహాజేవుడు 

దండెత్తి కొంతకవ్నము గైకొని పోయెను ఈమె ఓరు 

గల్లున శాతీగోడను కోటలోవల కట్టించి చారికి మెట్టు 

శిట్టించెను చెక్కు ఆగ్ర్హవారములను భూచానములను 

ఇచ్చెమ ఈమె తరువాత ఈమె దత్తుడు, నునునుడు 

(వ్రళాపర్ముదుడు 1290 నుండి 1886 వరకు శాజ్యుమే లెను, 

ఈతడు 1854లో జన్మించుట చేశ శాజ్యమునకు వచ్చునలికి 

88 నం అ నయన్సుకలిగియుం జను 1290 నుండి 180 
వరకు రుదాంఖకు శాజ్యపాలనమున సహాయముశే'నెను 

శాను వ్వయముగా రాశకై న తరువాత నెల్లూరు చోకులను 

కయించెను వారినుండి కవృవును గ కొనెను ఈతడు 
శాజ్యమునకు వచ్చిన సంవశ్చరమున అల్గూయుద్దీను 

ఖిల్జీ ఢిల్లీ చక్రవర్తి అయ్యెను. 184 లో ఆల్గాయుద్దీను 
జీనగిరి యాదవుల నోడించి కన్సము గైళొవెను 

1808 లో తిరిగి దండెత్తి శాకతీయులచే ఓడింపవిడి 

పళారయ్యెను గండికోట (ప్రొంశముల చేల కాయ 

ర్థులు తిరుగుళకాటు చేయగా వారిని ఓడించిన 

br 





కహ ణన 



ఓటగిల్లు కోటలో ఎ రృారితోంణములు 

వేయిన్తంభాలగుడి అకునుకొండ 





18090 లో మాలికాఖరు యాదవులను రూపుమా, 

“రుగిల్లువై బాడి వెడలెను కాని ఓడిపోయెను అయికను 

వేంటనే యింకొక దిండయోత్రను సలిపి ఈసారి కోట 

౪రుఖులను స్వాధినవ రచుకొ సను అంతట |ప్రశాపరుద్రుడు 

శంధిటేకా ఎను తనకున్న యావత్తుధనమును వమగు 

లను, గుజ్జములను మాలిక్ శాఫరుకు ఇచ్చెను (ప్రతివంనత్స 

లము జాంయా క సృనుళట్టుటకు అంగీకరించెను 1811 18 

మధ్య గండికోటలోని లు, వీరికి నవోయము 

చేసీన కొందరు శెడ్డు ఓడింపజిడిరి ద&ీణమున ఫొ, 

కంచిని పట్టుకొని కాకతీయ పరిపోలకులను పోర? 

డోలిరి చారిని ఓడించి తిరిగి శను బలమును జ్ఞరవరచు 

కెనుటప శాకతీయ సేనానులు వ్రయక్నించి పోరి 

మవోరా ? శ్రీల, (తిపుళాంశక, కంగి, ఉంటు శేశ్వ 

శాది పుణ్యతీర్థములను చేవించి అజేక భూదానముల 

నొనర్చి 1815 వాటికి ఓరుగల్లు చేరెను. 1820 లో 

ఖాకీ తుగ్గీకు కొడుకు ఆలుఫ్ ఖాః తిరిగి ఓరుగల్లు కోటను 

ఎముట్టడించెను కాని నాడు ఢిల్లీకి పోవలసి వచ్చెను 

18కు లో తిరిగి యెక్కువ వైన్యముతో వచ్చి అలుఫ్ 

భాను కోటను ముట్టడించగా చేయునది లేశ (ప్రకాన 

ర్యుదుడు సపటుంబముగా లొంగిపోయెను ఆతనిని ఢిల్లీ 
పంపగా దారిలో మృతివొం చెను (1828) వ్రళావర్ముదుడు 

శన దైన్యమును, ఉత్తర డిళయందలి కోటలను 

శరచక యుండటయు, (ప్రోలయ వేమాగెడ్లు శను 

స్వాకంత్యమును నెల్లడి శేయుటయు, యుద్ధరంగమున 

వద్మనాయకుల'పై ఛారమంతయు మోసి శెడ్లు ఇాము 

పోరుసల్పక యుండుటయు ఈ అసజయమునకు ముఖ్య 

శారణములు 

కాకతీయ రాజులు విద్యాపోషణము చేరి అనేక 

అ(గవోరములి నిచ్చిరి విశేనముగా చేజాలయములను 

కట్టించిరి సర్వళళంనుపోషించికి మల్లి శార్జునుని విరోస్ట్య 

శామాయణము, ఉదాళశాళువ్, విడ్యానాళుని 

ప్రశాపదుడ్ర యళోహానణముఅను ఆలంశారోశాన్ర్రము, 

అగమ్హ్యుని భాలళారకము, గంగాధర కవియొళ్క భారత 

నాటకము, నరసీంవా శవియొక్మ శాదంజరీ నాటకోను, 

విళ్వుచాళుని సొగంధిశావవారణము, అప్పయార్యుని 

కిణేంద్ర కక్యాణాఖ్యడయము, |తివురాంకకుని (వేమాఖి 
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శాుము, మెదిక మార్కండేయ ఖురాశముు భొన్మరి 

కలి రామాయణము, ఏజామినా బని (వ్రశాం చర్యితవం 

ఆ కాలవు వాళ్టయాఖివృద్ధిని శిలియు జేయుచు 9 శాక్య 

౨ క్రీర్ణము, పరిపాలనా విఎయములు అబ్బటి శాననము 

అను బట్టియు, వాబ్మయమును బట్టియు కెకియుచున్న ని 
కాజ్యమున ఇప్పటి తెలంగాణము, రాయలసీమ, కోస్తా 

జల్గాలు, తొండమండలము, కంచి మండలను ఇమిడి 

యుండెకు చక్రనర్తి ఓకుగిల్లున ఆష్ట్రవధానులకో 

శాజ్యము శేయుచుంకెను అతడే సర్వనేనావి న్యాయ 

స్థానమున కధ్యతుడు ఆ ౯ లమువీ?7 రాజ్యాంగ నియో 

గము లుండెనవియు, ఓక్కొక్క దానికి బిక్కు అఢ్యకు 

డుం జెననియుు ఈ నియోగములన్నియు సగ్మవాయకుల 

యాజమావ్యమున పనికేయుచుండె ననియు కలియును 

శాష్ట్రము లేళ మండలము, సీమ, నాడు [గ్రామము విభా 

గములు గాలి| ప్రతినిధులు, వారింది సామంకులు తగు 

రతళ వైవ్యముతో పాలించుచుండిరి (గ్రామవరిపాలనము 

శెడ్డి కరణము తలారి వళముననుం డెను వ్యవసాయ 

మున 3 పెద్ద తటాక ములు శవ్వండెను వేన్నులు థాన్య 

శూవమున వసూలు శేయుచుండికి అనేక విధముల నుంక 

ములు, భూమి, నీటిసన్ను లు, సామంతులీశ్చెడి కవ్పములు, 

ములందు వసూొలగు రుసుములు, వర్తకము 
వల్లను, నన్తువుల అమ్ముకముమీరను వనాలు చేయబడు 

సన్ను లవల్లిను, వముద్రమునుండియు, ఖనిజనస్తు పాన్యగి 

నుండియు ఆటవిక నంసదవల్లన వచ్చు ధననుంతయు 

భవాగారమును వింపుచుండెను ఆకాలమున నాణెము 

లను మ్చుద్రించుచుండిరి ఈ రాజులు సై ననురమ్ణు లగుట 
చేత నంది మిగ్రహముగఅ బంగారు, వెండి మాడలు 

విశేషముగా ముద్రింపబడు చుండెను కృషీవలులకి 

అరణ్యములను వరకి భూములను వ్యనసాయమున కము 

కూలముగ జేపిరి "వెష్కు (గామములను విర్ధించిరి నిశా 

లాం(ధ్రజేళము, కళింగము, దఉణభాగము, ఉత్తరచో( 
మండలము, శాక తీయసా మౌఖ్య ఛాగములే 

రోను 

ఆంధ్రదేశ చరిత్రము క్రీ + 1024-10 
రాజకియస్ధకి (క్రీ ₹, 1824 14వ శశాల్లి |(వథను 

పాదమున ఆంధధ్రలేళము. ఉత్తర హించూస్థానముగుండి 



అంధధ్రదేశ చరిత్రను 111 

ముం దండయాత్రలకు లశోచుగి గుకియగుచుండెను 

అంధ్రళూమినంతయు దాచావు పకళ్ళ (కాధివత్యముగ 

చేతిన శాకతీయ స్మామాజ్యము తురుష్క కైక 

యాతా దావానలమున శాహుకి యయ్యును శ్రీ? 

1828 రరువాత దేశము? శాంతి థ(ద్రఠలు కొరత నజెను 

తురుష్కుల కారిమండి హైందవ ధర్మమును రళించు 

టథై ఆంధాననీలో అచట నచట (ప్రయత్నములు 

సొగుచుంచెను తళ్ళలితముగ (క్రీ ౪ 1881] నాటిక 

తూర్చుశీరమంతయు. తురళల పొలననునుండి విడివడి 

స్వతం(త్రనముయ్యెను సక్పిమభాగమున చాళుక్య పోమ 

జేవ్సకును, మూడవ విల్గాలదేవుడును ఢిల్లీ ముస్లీం వాని 

సళ్యమును తొలగ(ద్రోస్కి కంపిలి ముఖ్లం రాజప్రతినిధ్ధివై 

తిరుగవిడి యోడించిరి ఈ శార్యమున వీరికి వొరిహార 

శాయేలు, బుక్క ఛాయలు కవబోయవడిరి తుంగథ[చానడీ 

దజిణ తటమున విజయనగర సామ్రాజ్యము (7 

1880) ను, పూర్వం శాకకీ యశాజ్యభాగమున బె౭ను 

రాజ్యమును కృష్ణా గోరావరి వరిసరములందు శెడ్డి 

ఇ జ్యరును (క్రీ ౪ 1880) 'వెలకొవను కళింగాంధ్ర 
మున తూర్పు గాంగులును, కోలుకొండళో ెడ్లును, 
వీళాపురనమున కొప్పుల నాయకులును, ఓరుగల్లు వరి 

సరములందు (ప్రోలయ, శావయనాయకులును, పరిసొ 

రించుచుండిరి హిందూరాజ్యము అన్నిటి! |వ్రక్క.లోని 

ఇళ్లిమువలె బపామునిరాజ్యను (క్రీశ 1847) విజయ 
నగర శాజ్యమునకు ఉత్తరమున స్థాసీకమయ్యెను. దీనికి 
శాజధాని గుల్బర్గా నగరము 

విజయనగర పొమ్రాఖ్యము, (క్రీ ౪ (1818 = 1875) 
1 నంగను వంశము క్రీ ౪ 1881440) = దతణభారశ 
'జీళము నంతయే వీళచ్ళ తము కిందికి ఇచ్చినవారు విజయ 

నగర సామ్రాజ్య స్థానకులగు హరిపారరాయలు, కంప 

రాయలు, బుక్కరాయలు, నూరవ, ముద్గర అను సంచ 

సహోదరులు వీరిలో ఫారివారభాయలు, బుక్కళాయలు 

శాళశ్రీయులకును, కంపిలి రాజునకును నేవకులై యుండి? 

నీరు శ్రీ * 1827 లో ఢిల్లీకి బందీలుగా గొంపోవిడిరి 
మరల కంపలి రాజ ప్రతినిధియగు మాలిక్ నహాన్నురు 

అనువానికి నహాయేలుగ లీరు ఢిల్లీ సుళ్తానుచే ద&ిణము 

నకు వంపబడిరి అప్పుడు విళ్యారణ్యప్వామి |ప్రోర్భల 

ముతో వీడు విద్యానగరమును నిర్మించిరి అదియే 

విజయనగరము (వంపి) వొరివొరళాయాడులు సంగమ 

శాజఖి[క్రలగుటచే వీరిడి పంగమవంళ మయ్యెను 

హరీబారళాయలు 1 (1 ₹ 18881857) బక్క 
శాయలు 1 ను (క్రీ ₹ 10 70, కొన్ని యేండ్లు కలిని 
శాజ్యము చేసిరి Eb? 1844 లో బుక్కరాయలు 

యాదవళాజ్యమును, వశ్చీమక్రీరమునందలి కులునాడును 

జయించెను “పూర్వ పళ్చిము సము(భాధీళ్వరి అను 
బిరుదు సహించి వారివారళాయలు, బుక్కరాయలు 

4 [క్రీ శ 1946 లో తక్కిన సోదరులతోకూడి శృం7గేరిలో 

గురునమతమున విఖయోత్సవము జరవుకొనిరి ఈ నువి 

సామాజ్య నిర్మాశలగు వీరలు బోయల సామంతులు 

గాక అంధు రినుట లిక్కువము 

బవానునీరాజ్యము (క్ర 2 1847 1585) నకును 
శర్విచ్చిన్నానంతరము వర్చడిన గోలకొండ, బీదరు, 

అవానురునగరు, బిజాపూరు, బరారు అను అయిదు 

శురకరాజ్యము లకును, విజయనగరరాజ్యమునకునుముధ్య 

సతతము నేవురములు సొగుచునే యుండెను రాయ 

చూరు లోయ, తూర్చుకీరమున కృష్ణానది యుత్తర 

భాగము, కఠచుగ చేతులు మారినను శుంగళ్ల[చానది 

దతిణకీరము మ్మాతమే ఎల్లప్పుడును విద్యానగళాధీకుల 
ఆధీశమంకే యుండెను అల్లాయుద్దీను బహమన్షా 

శీ ₹ 1849, 1864 లతో విజయనగరమువై దండె 

కను కానీ రెండవకూరి బుక్కరాయేలటే వరాజీకు 

డయ్యెను బుక్కరాయలు 1, అహానునీ సుల్తానులు నువ 

మృదు 1 ముజాహిరులతో యుగ్ధనుశేసీ గెలిచెను ఇతనీ 

వ్యుతుడు కుమార కంతన 1 మధుర మున్లింరాజ్యమును 

అంత మొండించేను థీ శ 186 లో బుక్కళాయలు 

చైనా చక్రవర్తికి రాయిబార నుంపెను 

ఇతని తరువాత వొరినారరాయలు 1 (క్రి శ 1877 

1404) రాజ్యమునకు వచ్చెను ఈ మహారాజు తురకల 

నుండి చౌల్, దబూల్ రేవులు జయించెను క్రీ శ 

1882.86 వంవత్సరముల మధ్య కొండవీటి ెడ్లనుండి 

కర్నూలు, వెల్లూరు గుంటూరు మండఅనులలో కొన్ని 
రాజ్యభాగములను ఇతడు వళపరచుళొసెను, [కళ 

1888 89 లో ఫిరోజిషా బవనలీతో యుద్దముజే నెను 



ఇర్రిబొర్ర్తం బురణాశంరరము వీజటాపాత 

శాయలు 1 నుర 1404 1406), బుక్క కాయలు 

TS (8 + 1406 1106) బొడ్జికాలను. పొలించిరి 
తదనంతరము దేవఠాయలు ] [క్ర ₹ఈ 1106 12, 

[7 1000 లో వట్టాలి ౫ క్తుడయ్యెను ఇరోవషా వజేట 

విజయనగిరముపై దండెత్తుచుచే యుండెను 

కొండవీటి రెడ్డీ రాజులు సుళ్తానుగతయిన దేవరాయ 

లత* పోరుచుండిరి చేవరాయల మితుడు కాటయ 

శకేమా రెడ్డి యుద్ధమున వొతుడయ్యెను, శ్రీవ 140లో 

కేవరాయలు పానుగల్లు దుర్గమును పట్టుకగవెను చేవ ౪ 

శాయలు ఒనిపోగా వ్యుకుడు శామచం(ద్రఠాయలు 

(6 ₹ 1428) కొన్ని నెలలు పాలించను తరువాత, 

తమ్ముడు విజయళాయలు 1 (8 = 1482 10 

రాజ్యమునకు వచ్చెను బఐపొమనీ నుల్తాను అరామకుషా 

విజయనగరమువై దండెత్తి ఆమాయిక (ప్రజలను 

పొంజంది, చంపెను, మృతిచెందిన జనులు 20 000 లకు 

మించగినే అన౦దోత్సవముఅను కేయుచుండెను 

చేచాయకశనములను పొడుజేయించుచుం డెను థ్రీ 

1496 తో చేనరాయేలు 11, ఆధినరకు తం|డితో పాలించి 

శాజ్యమునకు వచ్చెను ఇతనివే (ప్రొఢడేనరాయలందురు 
(ప్రొఢ చేవఠాయలు క్రీశ 142 146) కొండవీటి 

"ెడ్డి శాజ్యముకు "గెలిచి, రాజమహేంద్రనరపు శెడ్డి 

శాజ్యమును ఐలపరశెను 'కేరళమునకుటోయి క్విలాన్ను, 

(ఈర రాజులను గెలిచెను ఇతవీ శాజ్యము గుల్నర్గానుండి 

వీంపహళము వరకును జరిస్సానుండి మళయాళమువరకును 

విస్తృతిగాంచెను చేవరాయలు వై న్యములో తురకలను 

చేర్చికొని, తన సైనికులకు విలువిద్యలో ప్రావీణ్యము 

గరపెను ఇళడు రాయకూరువ్నై దండెత్తి ఫు శ్ర 

మరణము వలన వెనుదిరిగను ఇకనిరగువాత వచ్చిన 

రాజులు వీజయళాయలు my ¥ (1 147) 

మల్లి శార్జునరాయలు (కీ శ 147 1466) బలహీను 

అగుటచే కయదను జూచుకొని బవామనీ అలాయుద్దీను 1, 

కవిలేళ్వర గణజపక్రియు విజయనగరమువై దండె కిరి 

వికియనగర సామంకులు పొళున నరసీంవారాయలు, 

అక్తని సేనాపతి కుళువ ఈశ్వరరాయలు |వ్రేబలులై 

యుండిరి మల్లి ఇాద్ధనరాయలి ఆనంకరము విదూపాతీ 

ఆంధ్రదేశ చరిశ్రము - 111 

శాయి» I (18/18 1485) శా [య్యను 

కు ఎపయలోలుడు రులు గోవా సువ్చేసు 

»ంకు నళపరచుక్తోనిరి ఇం[దగీరి ఒధిపరి సాన 

నరబం గారాయలు కోపీలే క్వరుని మరణానంళరము 

శోచానరి వరకుగల భూమిని జయిరిచి ఓ(ఢ్రులను తరి మెను 

ఇరుషో త్తమ గజపలితో కలిసి మ కొమ్మదు 111 (క ౪ 

1178 181) లో యుద్ధముచే వెను విరూపాక్ష రాయల 

లనంతరము |ప్రొశ గాయలు రాజయ్యెను (| ళ 155) 

er 1860లో (ప్రొధళాయలను పద(భస్టి జేసీ సొళువ 

నరసింబొళాయలు విజయనగర ఎంవోనన మాక్రమిందెను 

1 పాథవవంశము (క్రీ శ 1488 150) నర్వింశ 

శాయలు (క్రీ ౪ 1486 1401) ఐలవంఠులయిక సామం 

తుల తిరుగుళాటుల నణదెన [| ళ 1469లో వృరు 

షో త్రమగజసరి కుంళ్లకమ్మనరకు వచ్చి ఉరయగిరిని 

ముట్టడించి గెలిచెను నరసించాళాయలు కుళువబేళము, 

హానొవర్ భట్కల్, ఐళనూరు, మంగుళూరు రేవులను 

సాధించి అశ్యముల డిగుమకి సాగించెను తమిళ దేళమును 

జయించెను ₹ 1491 లో నరవింవారాయల మరణా 

వంతరము 'వెద్దకొడుకు వీమ్మగూపతి కాజ్యమునకు 

వచ్చెను శాని కొద్దిశాలములో చే ఇతడు సారగావింప 

బడెను తరువాత చిన్నకొడుకు ఇమ్మడి నరంహాశాయలు 

(| శ 1491-1505) ళాజ య్యెను తుళున నరన నాయ 

కుడు రాజనంరతకుడుగ కానే రాజ్యము చేని 

1X తపనవంశము నరనచాయకుడు (1 శ 1401. 

1608) రాయచూరుళోయను గెలిచెను BY 108లో 

శాజ్యమున తిరుగుకాటుల నడదుట తై కన్యాకుమారి 

వరకు విజయయా[త సోగించెను (శ్రీరంగవట్టణవు నంజ 

గాజును గెలిచి (క్రీ 4 1497లో వడమటికీరమున గోళ 
శ్లమువరకు గెలిచెను (వ్రకాపరుడ్ర గజసతిలో యుద్ధము 

జేసెను నరసనాయకుడు సాళున నరసించా రాయలు 

(ప్రారంభించిన కాజ్యలినృతిని కొనపాగించి పుత్తు)డు 

కృష్ణరాయల యొక్క సర్వతో ముఖముగ సర్మృష్టమైన 

యుగమునప వునాదులు నిర్మించెను |క్రీ ళ్ళ 150లి భో 

శుకువ నరసచాయకుడు చనిపోగా కుమారుడు ఇమ్మడి 

నరన నాయకుడు (వీరవరసింవా శాయలు) శాజనంరతకు 

డయ్యెమ కళ 05లో రాజ సాళున ఇన్ముడి నర 

467 



ఆంధ్రదేశ భరిత్రమ = 111 

ఎంవొరాయలు చంనలడగా, కుకున వీరనరనీం హొళాయలు 

(8 15605 1509) తుళువ వంకపు శాజయ్యెను ఇకని 

పరిపాలన శాలమంకయు యుద్ధములతో గడచెను ఆరవీటి 

శామళాయలు, పుత్రుడు తిమ్మురాయల రాజు జీవ వలన 

యూసఫ్ ఆదిల్ భాను తుంగభ(ద్రానడి రతణకీరమును 
వళముశేఎకొన ప్రయళ్నించి దిఫలు డయ్యెను వీరనర 

సింహారాయలు వళ్చిమకీరమున స్థిరవడుశున్న పోర్చుగీను 

వారితో మైత్రి వెరసి, తన నై న్యశిణమువకు ఆల్ మైడా 

నవోయముఖోతెను (క్రీ ౪ 1809లో ఇతని నురణా 

నంతరము (శ్రీళృష్ణరాయలు నింనోసన మౌరోహింబెను 

శ్రీళ్ళళ్ణతేవళాయలు (కీ ఈ 1509 89) రాజ్యము 
శట వచ్చువరికి ఆతని నయన్సు కిర్ సంవక్సరములు 

ఆతడు సొటిలేని సకల కళానమౌట్టు అసమాన చక్ర 

నర్తియు, ఆపజయ మెరుగని నిష్కళంక జీవియు నయిన 

(శీకృష్ణ రాయల యళమ్సనలన'నే విజయనగర చాను 

'శేయము శాశ్వత మయినదనుట నిక్కువము విదేశీయులు 

ఇతనీనిగూర్చి ఎంతో ననాజను.గ వర్జించి యున్నారు 

(ప్రజారంజకుడయిన ,శ్రీళ్ళష్ణ చేవరాయలు చక్కని శరీర 

చొర్జ్యము గలిగియుంజెను అతడు నిరువమాన గై ర్య 
స్థర్యములు గలవాడు సైనికులే (పేమింవనిడినవాడు 

“గృస్థరాయలు ప్రదష్కులకు చక్కని పొఠము 
చేళ్ళెను వేట జరుపు దండయాత్రలు చాలించి ముని 

ములు లీదరుకు పారిపోయిరి రాయల అనఠితో అళ్చి 

శ్వర, కట్క్ల్ యొడ్డ కోటగట్టించెను. గుల్ ఇన్గావై 

దండె శ్రి రాయలు మవొమ్మదు 11 ఇవొనునీ ఖై దునుండి 

విడిసించి, యవన శాజ్య చాచార్య ఆను విరు 

దం'చెను (శీ ౪ 1511) ఇనుగొండను, ఉమ్మత్తూరును 

శివగమ్ముడమును గెల్చి, జయింపబడిన ళాజ్యకాగములకు 

సానవగోవిందళాయలకు రాజ ప్రకినిధిగ నిల్చెను కొండ 

లీడు, విజయజాడ, కొండనల్లి దుర్గములను గెలిబెను 

కళింగములో పొట్నూరు నీంసో[ద్రివరకు జయించి, 

అచట జయ న్షంథమును నిఖొవిను సైన్యములు కటకము 

వరకు వెళ్ళగా, కాన గాజనుహేంద్రవరమునకు తిరిగి 

వచ్చెను |ప్రశాసర్నుడ్ర గజపతి ఛాయలతో సంధి'వెరపి 

బాతు నిచ్చి చెండ్లిచేసిను రాయలు శాను గెల్చిన 

శృష్ణకు వడనుటి కేళమును కనికరముతో గజపతి కిచ్చి 

వేనెను పోర్చుగీనుల సాయముతో శాయలు |కీ శ 

1580లో రాయచూరు నాక్రమించి తురుష్కుల 

వోడించెను |! శ 1528 లో లీజపూరువై దండెత్తి 

గుల్బన్లాను ముట్టడించెను ఈ విజయ పరంపరల అనంత 

రము శ్రీకృష్ణ దేవరాయలు థీ శ 1528లో తన 

ఆరేండ్ల కుమారుని రాజు చేవెను మంత్రి శిన్మురును ఆ 

జాలునీ చంపించెనని అనుమానించి, రాయలు మం తిని 

అతని కుటుంబమును శాశాగారమున మండెను క్రీ శ 

1589 లో తమ్ముడు అచ్యుత దేవఠాయలికు రాజ్యము 

*నొనంగి, కృష్ణరాయలు వార్థక్యము రాళనుంచే దివి 

శేగను ద&ణావని నంతయు నొక్కటిగ పాలించిన ఈ 

విజయళాలియొక్క. రాజనీతిజ్ఞక స్వరచికమైన ఆము క 

మాల్యిడలో రూపొందినది కృతిక _ర్హయు, కృతిక ర్హయు 

నయిన కృష్ణదేవరాయలు కళలకు వట్టుగొన్ను, కల్ప 

నృతము ఆంధ్రభోజుడు ఈ రాజోధిరాజు (పపంచ 

మందంతటను గౌరవింపజడియున్నాడు సార్వభౌముని 

యళళ్ళం!ద్రికే లు కాళ్యతముగ విశ్వమంతట నల్లుకొనినవి 

అచ్యుత దేవరాయలు (శ 1680 48) కష్ట 

ఛాయలకు సనకి తమ్ముడు ఇతడు కృష్ణరాయలు మర 

ఉంచినపుడు చంద్రగిరిలో నుండెను కృష్ణరాయల 

అల్లుడు ళశామళాయలు అచ్యుత రాయలకు పోటీగ 

కృష్ణరాయల శశనం ల మగళికువును రాజుగ (వంటించి 

అచ్యుతరాయలు రాజధాని శేపలోనలి చంద్రగిరిలో 

తిరువతిలో పట్టాభిపేళము చేసికొవెను కృష్ణరాయల 

మృతిన్నార్త వినగనే ఇస్మెల్ ఆదిల్షా రాయచూరు 
లోయను ఆక్రమించెనము అచ్యుతరాయలు రాజధానికి 

చేరినతోడ నే 'రానరాయలకో సంధి చేసికొనెను ఆ వపి 

కాలుడు మృకుడయ్యెను అచ్యుత రాయలు గజపత్తి 

దండయాత్ర నరిక్టైను దడణడేళమున సానుంతుల 

తిరుగువాటుల నణచి, అచ్యుతరాయలు పొండ్య రాజు 

పుత్రికను సరిణయనూ డెను క్రీ శ 1684 లో తురకల 

నుండి రాయచూరు లోయను గెలిచెను శ్రీ క 158లో 

శామరాయలు అచ్యుతళాయలను ఖై దుచేనీ, ఆ నువో 
రాజు తమ్ముని కుమొరుడగు సచాళివరాయలను శాజుగ 

నిల్ళెను రాజధానిలో ఇట్లు కృష్ణరాయల నురణాన్తుత 

రము కానురాయలు రాజులను మొర్చుటభేతన్సు సానుం 



కులు (ప్రబలు అపటకేతిను కిరుగుకాటులు జరిగను 

తిరుగుశాటుల నణచుట కై రామరాయలు దతిణ మునకు 

వెళ్ళగనే అచ్యుతరాయలు న్వకం తించెను రామరాయలు 

తిరిగి వచ్చునేరెకి ఇ(బహీము ఆదిల్ఖాను రాజభానిని 

ముట్టడించియుండిను ఈ నుల్తాను రామళరాయలకు, 

అచ్యుతిరాయలకు సంధి కుదిర్చెను సంధి ననుసరించి 

అచ్యుతరాయలు శాజుగను, రామరాయలు రాజ్ఞరత 

కుడుగను ఉండుటకు ఆంగిక రింపవిడెను అచ్యుతరోయల 

మరణమువరకు ఈ నరతులు అనులులోనుం డెను 

అచ్యుతరాయల తరవాత కొడుకు వేంళటరాయలు 1 

(క్రీ + 1548) రాజయ్యెను రానుశాయలు సచాశివ 

ఛాయలను ఖైదునుండి విడిపించెను లీజావూరుసుల్తాను 

సాయ మూళించెను తిరుమలరాయలు ప్రజలచే రాజుగ 

|ద్రకోటింవబడి వీళాపూరు ఆకిల్షాను ఓడించి వేంకట 

చాయలు 1, ఆతని వంక్యులను చంపించెను రాను 

రాయలు తిరుమలరాయలను 1డించి చంపి, é శ 

1649 లో సచాకివరాయలిను శాజుగ |ద్రకటించెను 

నచాశివరాయలు (క్రీ ౪ 1648.78) శాజ్యము శేయు 

చుండగా శామరాయలు (క్రీ శ 1550 (ప్రాంతమున 

శానే రాజ విరదమును వహించెను రామళాయలు 

శాజ్యాంగమున ౪8 ముఖ్య మైన శార్యములకు తురుమ్టు 

అను నియోగించెను సంచ మున్లీము రాజ్యముల అంత 

క్లత విషయములలో శాను నంబంధము శల్చించుకొను 

చుండెను రామరాయల అట్టి నడనడికయే కడకు 

మొయనగర సొ(మాజ్యమునకు 'మొవ్పము. తెచ్చెను 

రతనీ తంగిడి (తళ్ళికోట) యుర్ధమునకు కీలక 

మయ్యెను దడీణమున దేవాలయములను పాడుచేసి 

చర్చీలుగా మార్చి, [వ్రజలను శై.) స్తవమతమునకు మార్చు 

చున్న పోర్చుగీనుబారి దుండగముల నాపుటకై రాను 

శాయలు చినలిన్ముళాయ లను, వికలరాయలను వంచెను 

క్రీ 1647 తో పోద్చగీను ఛారితో నంధిచేపికొనెను 

శ్రీ 1668లో కాంథోమ్, గోచాంవై దండెత్తి 

కన్నను గొనెను (క్రీ ౪ 1560 లో అవామ్మడునగరు 
సుజాను ీఃపూరున్నై దండె క్తగా రామరాయలు బీజ 

అౌర్లు నుల్తానుకు తోడ్పడి జయమును గాంచెను, అంకియ 
శాక వీగరునుకూడ గెలిచెను మరల లీజపూరు నుత్తాను 
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శామశాయలు కలిపి, అహమ్మద్ నగర్ + గోలొండలకో 

పోదసల్సిరి [కళ 1508లో జరిగిన సంధినలన గోల్కొండ 

నుల్తాను, పానుగల్లును శోవిల కొండను, నదలుకొ'నెను 

ఇని ఆతనికి రామళాయలశ్హై కసి "పెరిగెను 

సుల్తాను లొండొరులమధ్య రామరాయలు, ఎంత 

శేరకం(త్రమును (వయోగించినను ఐదుగురు సుల్తానులు 

శనుతను వైవన్యుములను _ర్జుకొన్ని సంధులు చెఎకొని 

లిజయనగరమువై యుద్ధమున కాయ త్తము కాదొడగిరి 

శ్రీ శ 154లో ఐక్య ముస్లి ము వైవ్యములు bu 

*పూరునుండి యుద్ధమునకు బయలుదేశెను రామరాయలు 

తనకు జయము నిశ్చయ మను అలి ధై ర్యమున నుండెను 

ఛకతువ్రైన్యములు కల్లికోటయొడ్డ విడినెను సైందన 

వైన్యములు అచటి! 80 మైళ్ళదూరమున నున్న రతసీ 

తంగడి యను |గానుముల నమీవమున 'శ్రేరెను వీరి అలము 

క్ లత్షలు మున్లిముల వైన్యము 2శీ లతలు 8పటో 

పాయమున తురుష్క సైన్యములు హైందవ సైన్య 

ములవై బడెను ఐనను రామశాయలు వైన్యముళలను 

'శేర్చుగ నడిపించెను రానుకాయలు విశేకయగునళ్లే 

తోలెను గాని విధి ప్రాబళ్యముచే రామరాయల దైన్యము 

లోని ఇరువురు ముస్లిము నేవానులు శన 70,000, 
80,000 వైన్యముతో విడిపోయి కశ్రునకమున తేరి 

ఛామరాయలికు ఓటమి తప్పలేడు, అంతియళాక రాను 

కాయలు శక్రువుల శేజిక్కి. చంనలడెను 

అవజయచా ర్త లిియనగరము చేరగనే గామరాయంల 

తమ్ముడు కిరుమలళాయలు 1660 ననుగులమీద విలున 

గల వన్తువులను, ఖైదీ చక్రవర్తి సడాశిఫరాయలిను 

శాణివానమును తీసికొని ఛెనుగొండకు పలాయన 

మయ్యెను కురకలు రాజధానియందు (ప్రవేశించి విచ్చల 

విడిగ చరించి, నాళశవముళేని కొల్ల గొట్టరి సకలగేంనదలక్రో 

శులదూగుచున్న విజయనగర మవోవట్టణము అక స్మాళ్షుగ 

ము గావించబడెను 

1V ఆరవీటి వంశము ఆరనీటినంశమునకు నరనతి 

వంశమనియు పీరు గలడు ఆరేండ్ల అరాజకము సీన్లు 

"వెనుగొండలోనున్న తిరుమలళాయలు (కీ శ 15704 
1671) శాజయ్యెను మధుర, కంజావూరు, జింజి డద 

వులు న్వకం[క్రుకై ర రానురాయల వ్యుకుడు "వెద శికు 
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మ౭ళాయల కోరికపై వీజపూరు సుల్తాను 'పెనుగోండను 

ముట్టడించెను తిగుములరాయల ఆస్థవై అహమదునగరు 

నిజాముషాహా లీజపూరువై దండెక్తగా, వూరు 

నుల్తాను వెనుడిరిగెను (శ్ర ళ 1567) మువ్వురు నుల్లా 

మలుకలిసీ అదవానిని "ెలిచిరి తిరునములరాయలు తన 

పుత్రులలో అకడగు (క్రీరంగరాయలను ఇకెలుగురేళ 

మువై చెనుగొండలోనుు రామరాయలను కన్నడరేశ 

ముశై (| క్రీరంగపట్టణమందును వేంకటపతి రాయలను 

తమిళచేశమునై చందద్రిగిరి యందును శాజుపకినిగులుగ 

చిలొపిను శాను క ౪ 1670 లో పట్టాభిషేకము శేసి 

శొచెను రెండేండ్ల తదుపరి కుమారుడు శ్రీరంగశాయలు 

(1 4 1ళమ150ల్సి రాజయ్యెమ శ్రీ క 1665 లో 
ఆతడు నురణింపగా, 'చేంకట రాయలు [క ¥ 1508. 

1818) లాజసదవినం బెను 

వేంకటరాయలు 88 సంవత్సరములు సమర్థకళో 

సరిపాలించెను తురకల నరల్చి శాజ్యనులోని తిరుగు 

జాటుల నణచి గోలకొండ నవాబుక్లో యుద్ధముఖేసి 

జయించెను ఉదయగిరిని ౫0కెను ఇతని కాలమున డచ్చి 

వారు, పోర్చుగీమవారు తూడ్చు తీరమున ఫాక్ట్యరీఅను 
కట్టిరి డచ్చివారి ఫ్యాక్టరీలు మచిలీవట్టణము (క్రీ శ 
1606), నిజాముపట్టణము, శెన్నవట్టణాము (క్ర శ 1409) 

వులిళాటు అను శావృులలో నుండెను ఇంగ్లీషువారి 

ఫ్యాక్టరీలు మచిలీపట్టణము, విళాంసట్టణము (1 ౪ 1818) 

వులిశాటు (కీ ౪ 1881), మృచామ (8 4 1040) 

అను శావులలోను వర్చడెను క్రీశ 1614 తో 

వేంళటళాయలు మృతిథెందగొ, ఆతని అన్నకుమారుడు 

క్రీరంగశాయలు nu శాజయ్యెను 

శక్రీరంగరాయలు 1 అవివేకి సామంతులు ఇరు 

వతములుగ సిద్ధనుయిరి ఎదురు వతముచారు వేంకట 

ళాయల శృ[కిమ సంశానమయిన కుమారుని బలిపరచిరి 

ఈ వతనాయకుడు గొబ్బూరి జగ్గరాయలు, గాజపత 

చాయకుడు యాచనువాయడు జగ్గణాయలు రాజను 

శారాగొరనుదుంచి వేంకటళాయల కృత్రిమ 

కునూరుని రాజుచేనెను, యొచనునాయడు జగ్గరాయని 

శలిచి గ్రీరంగళాయల పుత్రుడయిన చామరాయలను 

(శీ « 16181680) NHR నీలొపెను తోవూరు 

+ 

(తిదచువావల్లి జీల్లా) యుద్ధములో (é « 1618) 

ఇగ్గరాయలు ఓడీపో యెను, రామరాయలు గెలిచెను 

చామళాయలి శాఖ శా లమంతయు (కీ ¥ 1818 

1680) యుద్ధములతో గడచెను థీ శ 1680 లో 

ఈ రాజు మరణించెను తరువాక వెంకటరాయలు Il 

(కీ శ 1680 1642) ఛాజపద వినం చెను రామురాయేల 

పినరం|డి శిమ్మరాయలు వెంకటరాయలను బాధించెను 

శిమ్మరాయలు | శ 1685 లో వాక్యగావింపబడెను 

'వేంళటరాయల వతముబాడయ్యు (శ్రీరంగళాయలు 11 

వలొళోలీ జపూరునుల్తాను [క ౪ 1688, 1011అలోదంటె శి 

వచ్చునట్లు చేసెను మొదటితూరి తురళల సోడించుటకు 

దతిల చేళవు సానుంత [వళువులు శోడ్చడిరి రెండవపారి 

రండోళాఖాను దండయా[తశేసి నెల్లూరును సమీపించెను 

గోలకొండనవాబు తూర్చుతీరమ్నువి దండె శ్తైను వేంకట 

శాయలు 1 నారాయణవనం (చిత్తూరుజిల్లా) అడవులకు 

పొళిపోయి క్రీ శ 1642 లో దివంగతు డయ్యెను 

శచేంకొటరాయల కమ్ముని కుమారుడు శ్రీరంగ 

ఛాయలు Il (క + 1048 49 16) శాజ్యభారము 

వహించెను ఇతడు తాను నన్నిన కుటలకు కానే గురి 

యయ్యను లీజపూరు, గోలకొండ సుల్తానులు సరప్ప 

రము నంధిచేసిళొనిరి దశిణమున పొమంతుల తిరుగు 

చాటు వార్మిపోద్నలముసై వీజపూరు, గోలకొండ 

నవాబుల రండయ్మాక్రలు, ఒక్క పెట్టున విజృంభించెను 

మొగలు చకోన రి hel రాజ్యమును గెలిచి వంచు 

కొనుటకు గోలకొండ, లీజపూరుల శానతిచ్ళెను |క కు 

16 లో దఢీణమునందలి పామంతులకోడి (శ్రీరంగ 

రాయలు వేలూరు చేరను అచట మరునంనత్సరము 

యుద్ధములో వీజపూరు 'పేనలదే నోడింపనిడెను (శ్రీరంగ 

శాయలు కంజావూడు, తరువాత మైమారు చేరుళొనెను 

క్రీ 1662లో వీజపూరును కళ్ణాటకమును అతడు గెలి 

చెను అకఢు మైమారులో కొలువు దీర్చుళు నేలూరును 

ఇయింప కలలు గాంచుచుండెను కట్టకడవట కీ ¥ 

1676 లో | క్రీరంగరాయలు 11 న్వర్గష్థుడ య్యెమ 
మూడు శళాజ్టములు "హైందవ పంన్క్భృతిని నంరతీంచిన 

విద్యా (విజయ) నగర సా[మమౌఖ్యము ఈ విధముగా 
అంకరంచెను 

A470 
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విజయనగర రాజ వంళవృక్షములు 

1 సంగమ వంశము 

ఎంగమరాజ 

I [లాలా ee) 
వారివీరశాయలు 1 కంపరాయలు1 బుక్కరాయలు 1 మాళవ ముద్దప 

(8 శ 18857) (1844 17) 

యం ప Ul కంవరాయలు mr విదోవజ్ణ 

(1877 1404) 

విరూపాతరాయలు 1 లుక్కరాయలు 11 కేవరాయలు 1 

(1404 05) (1405 06) (1406 2) 

| భవము! 

కామశం[క్రభాయలు tis 1 

(1422) (1428 %) 

ప్రొఢకేవరీయబు లేక (వ్రళాపదేవళాయలు 
జేవళాయలు 1 

(1422 4) విరూపామరాయలు 1 

(146.8) 

విజయరాయలు 11 రాయలు 

rua Ki 
| ప్రౌఢరాయలు 

శాజశేఖభరకాయలు (148) 
(1468) 

1 పాపవ వంశము 

గుండరాయలు 

సొళువ నరసించొాళలాయలు కమ్మళేయలు 

(1486 91) 

కిరునులారాయలు లేక దమ్మరాయలు లేక 

తిన్మురాయలు ఉ నరసింహరాయలు 

(1491) (141 1606) 

41 
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20 పపప నంశము 

ఈశ్వరవాయికుడు 

నరనవాయకుడు 

(41 1509) 

వీర నాల కృష్ణ దేవరాయలు 'జేవరాయలు రంగరాయేలు 

(1505 09) (1509 29) (1680 48) 
నచాళివరాయలు 

వేంకటరాయలు ] (1648 76) 

| నాలా (1548) 

కిరుమలకేవి 

(కర్త అశియరానుశాయలు ) 

1V ఆరవీటి సంశము 
ఆరవీటి బుక్కరాయలు 

శామళాయలు 

(a జః 
(ఆయ) శానురాయలు కిరుమలరాయలు వేంకటాద్రి 
[రా (1870 71) 

(శ్రీరంగళాయలు 

| 
పెడ శిరునుల ర్రీరంగరాయలు |శ్రీరంగరాయలు 1 ఛామ _ వేంకటరాయలు11 గోపోలరాజు 
రాయలు (172.85) రాయలు (1588 1814) (కందననోలు) 

చరవేంకటరాయలు  చినచేంకటలాయేలు — 
లే శిగుమలళాయలు (శ్రీరంగళాయలు 1 

'వేళటళాయలు UI (శీరంగరాయలు m (శిమ్ముళాయలు) (161 4) 

(1880 42) (1042 49) 
ళామచేనరాయలు 

(161 8 80) 

వెలమ రాజ్యము |ప్రస్తుశపు చేంకటగిరిరాఖాల పూర్వు 

అయిన వెలమళాజులు రేచర్ల నంక్యులు ఆ నంమునకు 

మూలిపురుముడు చెల్విరెడ్డి నిశేనమొళటి డొరపటనలన 
ఇతడు ధనికుడయ్యెనని వాడుక కలరు వెలమరాజులు 

శాకకీయ సామంకులుగ నుండీ, తదనంశరము ఇావయ 

వాయకుని కాలములో నల్లిగొండ ప్రాంతములో స్వతం|శ్రు 

లైరి అళ్వవకి, నరవతి గజసకుల శాకిడికి నీల్వలేక 

వారు కర్ణాటకమునకు వచ్చి రాయల సొమంతుశైరి 

వెలను రాజులలో బరవతరమునకు భెందినబారు 

ఎంగమవాయడు 1, వెన్నమబాయడు, వచనుాయడు 

అను మువ్వురు 14వ శళాగ్టి శెండనపాడములో వచమ 

భాయడు కొలచెళమ యుద్ధములో తురళల నోడించెనట! 

నీంగమనాయడు తక్కిన ఇర్వురితో కలిసి రాచకొండ 

శాక్య మేర్చర్చుకొవెను సింగమనాయడు శాసయబాయ 

వని నోడించెనట | తర్వాత జల్లివళ్లి దుగ్గము ముట్టడించి 

శ్రీ ఈ, 1860 లో శృతువ్భల చేతులలో మృతుడయ్యెను 



అనపోతనాయడు, 1 మాచానాయడు 1 (క్రీ ౪ 

1880 64)-వీకు ఆరవతరముచారు, వీరు సింగమనాయని 

వుక్రులు వీరు మొగులూరు, ఇనుకు క్తి, జల్లినల్లి, యుద్ధ 

ములలో (8 ళో 1881) తమ తండిని చంపిన త్మతీయ 

శాజులను వధించి వారి రక్తముతో తండ్రికి తర్చణములు 

విడిచిరట ! శావయనాయక్రుడు వీరి నణచుటకు ప్రయ 

ల్నించి 1809 [పొంతమునే ఖీమనరమునొద్ద వెలమ 

శాజులచే జయింవలిడెను శశ్వాత ఆనపోతవాయడు, 

ఓరుగల్లు భువనగిరులితో సహా శావయరాజ్యమును తన 

శాజ్యముతో కలుపుకొని ఆంధ్ర నురశ్రాణ, అనుమన? 

గంటి వురవళాధీశ్వర అను శావయబిరుదనులను ధరించి 

న్వతం[కుడయ్యెను అతడు కొండవీటి శాజ్యములోని 

ధరణికోటవై దండెత్తి ఓడిపోయెను ఈ అడగను చూచు 

కొని మహమ్మదుషో 1 బవామని కెలంగాణమువై దండె 

శ్రైను శాని అఆనపోతవాయలిచే తరునుబడెను మరి 

యుకమారు మున్లిము వేన్యములు డండెత్తిరాగా ఆన 

పోతనాయడు గోలగొండనిచ్చి సంధిచేసికొ నెను 

అనపోతవాయడు, మాధానాయడు కాము డిట్టనర 

చిన శాజ్యమును చెండు భాగములుగ విభజించి రాచ 

కొండ రాజధానిగ డిత్తరభాగమును అనపోకనాయడును, 
చేవరకొండ రాజథానిగ దడిణాగమును మాచానాయ 

డును పంచుకొనిరి ఇకర రాజ్యనంబింధ విషయములలో 

చెండు శాజ్యములు ఐకనుళ్యము కలిగియుం డెను 

వడవతరము బారు. నింగమనాయడు 1, వేదగిరి 

భాయడు 1 తెలుగు చోడ అన్ననుదేవుని వశమున 

వీరు అవ వేమా రెడ్డితో పోరు నల్చిరి శాని వీరు జయించి 

రని చెవ్పజాలము కీ శ 1886 లో కాటయ వేనూ 

"రెడ్డి వెంమళాజ్యములోని కామగిరిని 'గెల్చెను అంత 

నీంగమనాయడు ెడ్డిరాళ్యను 2 దంకె శ్రైను (1887) 

1890 లో చెలనులకు కుమారగిరి రెడ్డికి సంధి పొనగెను 

ఇదే సమయమున గజపతి వెలనురాజ్యముపై దండె క్తి 

ఓడి, కూకును వీంగనునాయని కిచ్చి వెండ్లి శేనినట 

కుమారగిరి మరణానంతరము అన్న చేవచోడుడు కేవర 

కొండ కేగి వేదగిరనాయని సాయముతో శాజమహేంధ్ర 

వడమునక బయలుదేరెను (త్రోవలో చేములకొండకడ 

బదుగురు రాజులను ఓడించెను ెడ్లనుండి బెండసూడి 
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గెళ్చెను ఆన్న దేవుని నింహోననముసై నిల్చి తన మంతి 

మాచావేనిని ఆతనికి రతకునిగ రాజను హేంద్రవరములో 

నిళ్చెను 

'వెలమరాజులకును ఐహామనీ సుల్తానులపనుగల నువ 

జ్భానము శెడగొట్టుటకై విజయనగర వారివార 

శాయలు 1 1864 లో 'కలంగాణమువై దండెత్తి ఓరు 

గల్గును నమీపించెను అతనిని కొత్తకొండళడ ముస్తీము 

ఎైన్యములు అడ్డగించెను విజయనగర నై న్యములు తిరుగు 

కాట పస్టెిను మరల 1897 లో వారివారరాయలు 11 

వైవ్యములను నంపెను యువరాజు బుక్క రాయలు 

సుల్తానును, ఆంధరాజులను ఓడించెను 

'వెలనువంశమునందు ఎనిమిదవ తరమునారు.అనపోత 

నాయడు 1, రామచంద్ర, మాడానాయడు ల్ శెళ్లపను 

శెలుగుచోడులకును జరిగిన యుద్ధములలో అన్న లేవని 

వశమున మున్లీము సైన్యములకోపొటు వెలమవాయ 
కులు పోరి విజయములను గొనిరి గుండుగొలను యుద్ధ 

ములో గజరావు కిస్ప శాటయవేముని చంపెను కాటయ 

చేమునికిగల 'తలగొండుగండ'అను బిరుదము నహించెను 

విజయనగర వైన్యములు ఓడిపోయెను కాని, సుల్తాను, 
అన్న చేనశోడుడు, నడివిదాటి శాజను హేంద్రనరము చేర 

లేక పోయిరి శెడ్డ నేళాధినతి దొడ్డయు అల్గాడరెడ్డి 

విజయనగర సాయముతో శ(క్రునైన్యములను శెండా 

కెను (1417) రెడ్లకు పొయము నరికట్టుటనై. నుక్తాను 

పానుగల్లును నల్లిగొండను, వట్టుకొ వెను ఇెడ్డ హా న్హము 

లలో అన్నదేవుడు శాతుడయ్యను ఇవామనీ సుల్తాను 

వెలమలు కలిని విజయనగర వైన్యములను జాధించిరి 

శాని కూర్పుతీర నాయకత్వ మౌళించి ఇహామనీ సుల్తాను 

కొండవీటి "వెదకోముటి వేమాశెర్డితో స్నేహము చేని 

కొవెను ఇది నహింసక వెలనులు ధరణిళోటై దండెత్తి 

₹ెల్చిరి పెదకోమటి వేముడు 'వెంనుల'వై దండె త్తి రామ 

చంద్రవాయని, మాచానాయన్ని వేదగిరి బాయని 

చంపెను 

ఆనపోతనాయడు 11, దేవరాయలు 1తో మైత్రి చేసి 

కొనెను అంత చేనరాయలు పొనుగల్లు, నల్లిగొండలిమె 

దండెత్తి కురళల నోడించెను అవపోశచాయడు. 'కెలం 

గాణముళోని వషామనీ శాజ్యవు స్థలములను వట్టు 

Wy శ 
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కొనెను కరవాత కొండలీటి రాజ్యము వైదం డె త్మ గెలిచి 

"ఏదకోమటి వేమునీ యొక్క “నందికంత పోతశాజు అము 

కర్టిని తీసికొని పోయెను 

శొమ్మిడవ ఈరముణారు లింగమనేడు నర్వోళ్ఞ 

సింగమవాయడు అనువారు ఠింగమనేని విజయములు 

వెలుగోటిచార వంశానళిలో మిథ్కుటముగ వర్దింవ 

బడినవి ఇతడు ఛాజమం డ్రి ెడ్డిరాజులగు చేను, వీర 

థా 'లెడ్లను, సీంవో ది సప్తమొడెము అనుళాన్సలను 

గల్ళిను కురళలగెల్సి 88 దుర్గములను ఫట్టుకొనెను 

విజయనగర సొనుంతులను గళ్ళి, 'జేవరాయలచే శానుళల 

నంచెను కొండవీటి నున్నీలను జెడరగొనైకు లింగను 

చి ళాజమహేం[దవర దండయా్ర 1487 (పొంతమున 

అరగెను కళింగములో ఆవంచ గెల్చెను రెడ్డిరాళాలిప 

చజేవరాయలు 11 సాయసడుటనలన లింగమ'నేడు చెను 

దిరగెను ఇతడు విజయనగర రాజ్యములో కొండవీడు, 

చాగార్జునకొండ, కర్నూలు, కంచినరథు వెళ్ళను 

[ 

బహనుని అహమద్ షా 1488 లో కెలంగాణమువై 

దంటెశ్తైమ సింగమవేడు 11 శలయొగ్గను 148లో 
సుల్తాను ఇెలంగాణమును తన కొడుకులకు (వాని 

యిళ్ళిను అప్పటినుండి సెలనుశాజులు లమవానీ మాలకు 

పామంళులై తిరుగుణాటుల నణచిరి 145! లో రాజ్యము 
నకు వచ్చిన హసుమాయూను హిందువులకు కతువులగు 
టచ్చే వెలమలు కిరుగబడిరి తురకలు 'డేవరకొండను 

ముట్టడించిరి లింగమనేని కోరికా కనీలేళ్వర గజపతి 
వాం వీరుని నైన్యములితో బం'వెను శతువులు ఓడింప 

ఇడిరి రాగకొండ వెలనుల మయ్యెను 1460 లో 
వాం వీరుడు ఓరుగల్లును, తురకలినుండి ఉత్తర జిల్లాలను 

ఇలను. లింగమవేడు తిరిగి వెలముళాజ్యము నంతయు 
"ఇళ్చిము కాని గజసశులవు కన్ఫము కట్టనేలసీయుండెను 
'శేవరకొండ చరితము ఖింగనుేనికో ముగిసేను 

సర్వ సింగమనేడు మ 1486లో రాజ 

ఇళడు 1489 లో అవనుర్షాకు లొంగిపోయెను 

ని తురక రాజవ్రతినిధి ఆతనిని లాచకొండనుండి + 
ఈరుతుగా లెల్లింకొండకు పారిపోయెను 1455 వరకు 
అట నుండెను చివరకు సింగనుజేడు 11 గజనతి 

సొమంకులతో ఇరిగిన యుద్ధములో చనిపోయెను ఈ 

రాజు కవిసార్యఖైముడగు (శ్రీనాథుని గౌరవించెను 

లింగమవేడు సింగమనాయని తరువాత వెలనులు 

కర్ణాటక మునకుపోయి శాయల సొమంతులుగ నుండిరి 

16 వ తరమువాడగు రాయసనాయడు నీంగము 

నాయన I తమ్ముని వంళ్యుడు మధ్య ల్ తరములవారు 

|ప్రసిద్ధులుగ శలియరారు రాయపవేని రాజధాని వెలు 

గోడు, మవోనంది (ప్రాంళములందు యుద్ధము చేయుచు 

ఇళడు మరణించెను ఇతడు గజపతుల సామంతుడు 

“శానోవును 

17వ కరముచాడు రాయవపచేని నునుమడు గని 

కిన్మూశాయడు ఇకనీ రాజధాని గనీ (కర్నూలు 

మండలము) ఇశడు కృష్ణ రాయలకు, అచ్యుత రాయలకు 

సొనుంతుడు (క్రీకైలమందలీ భితావృ క్తియొక్కం 

మళము_వై దండెత్తి గళ్ళను విజయనగర శత్రువులైన 

తురకల వెందరినో గెలిచేను తిమ్మాచాయడు మల్గావుర 

సమీవమున అంధ్ర నున్నెరాజుల నోడింెను 1500 లో 

గోలకొండ నవాబు కొండవీటిని పట్టుకొనగా విజయ 

నగరము తరపున తీమ్మావేడు పోరాడి ఓడించేను 

1644 లో వోవడి బొబల రాజుతో పోరుచు మృతినొం'డెను 

18 న శరముచారు తిమ్మానాయని కొడుకులు వెద 

తిన్మూవాయడు, వాయన చేడు, ఎరతిమ్మూ నేడు అను 

వారు ఎరతిమ్మా వేడు శామరాయల యుద్ధములలో 

పాల్గొవెను 1688లో విజయనగరమునకు గోలకొంగకు 

జరిగిన యుద్ధములలో ఇళడు ఫోరిను అనేక దుర్గమూ 

లను గెల్చి రామరాయలళే ఇహుమతులను బడ'సేను 

19 వ తరముచారు కస్తూరి రంగనునాయడు, 

శెన్నానాయడు. వీరు (శ్రీరంగరాయేలు 1, వేంకట 

ఛాయలు  పేనళో నుండిరి విజయనగరమునకును 

నుహామ్మదీయులకును జరిగిన యుద్ధముతలో శీర 

గాంచుచు ఫీరు 1579 తో మట్ల తిన్యూ నేనిని కోడూరు 

యుద్దములో చంపిరి గోల్కొండ, విజయనగరము మై 

దండెత్తి, గెలువు అసాధ్య చే వెనుడిరిగకు మొరను 

జేళములో కోవూరు అధిపతియగు తీమ్మన్న గౌడ కవ్పము 

కట్టకపోవుటనలన వేంళట రాయలు 1 కమ్తూరి రంతము 

చాయని పంపగా అతడు ఇతరులతో కలిసి థిమ్ముస్పను 
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గెలిచెను అతడు కొండవీటి తురుష్క |ప్రశ్రినిఢియగు 

అఫ్ జల్భానను ఓడించెను గోల్కొండ యుద్ధములలో 
వెలుగోటి చెన్నానాయడు విజయనగర శాధీకులకు 

జయమును , సంపొదించెను చెన్నానాయడు, యాచమ 

నాయడు నంజర్ భామను తరిమి గండికోటనువట్టుకొనిరి 

20 వ శరమునారు వేంకటపతి నాయడు, యాశమ 

నాయడు వీరిలో యోచమనాయడు, (శ్రీరంగ ఛాయలు [1 

తరపున వేలూరిలో 1616 లో |కీరంగరాయల సుతుడు 

శానుదేవరాయల పట్టాభి'పేకమును నడిసీండెను 

ఆంధ్రదేశ చరిత్రము 11 

21, 24 కరముల వారైన కుమార యాశమునాయడు, 

సీంగనువాయడు, (శ్రీరంగశాయలు 11 ఫొమంతులు 

వీడు అతని యుద్ధములలో పాట్లొనిరి 1648 లో 

గోల్కొండ నవాబు దండె ర్తినపుడు వేముగల్లు నమీన 

మున జరిగిన యుద్ధములలో సింగనుబాయడు తురకలను 

ఇెండాడెను. 1669 లో "వెమగొండను పట్టుకొనుటశై 

శ్రీరంగళాయలు (ప్రయత్నము చేసినపుడు పునూరో 

యాచమవాయడు గోల్కొండ 'సేనలో నుండెను అకడు 

చెనుగొండకు పోయి ళ్రుసంవోరము దేసిను 

వెలుగోటి రావాల వంకవృక్షము 

దుల్లానాయడు చామానాయడు 

శెన్నమనాయడు 
| 

ఎట్జడాచొా నాయడు 

| 
|| 

నీంగమచాయేడు వెన్నమవాయడు 

అనపోకనాయడు 

సర్వజ్ఞ ఏంగనుచాయడు 

బేదగిరినాయడు 

అవహోకవాయేడు 

సర్వజ్ఞ పింగమనాయడు వసంతనాయడు 

అన్నమవాయడు 

సర మాదానాయడు 

చెన్వి శచాయడు' రెడ్డీ (జేశాళవాయడు) 

| al శిట్టిదాచావాయడు హాచే నాయడు 

ఆనపోతనాయడు 

(వపొడిత్యచాయడు ష్మద్రవాయడు 

1 
6 గుప కుమారుల 

యాచమచాయడు 

| 
మాడానాయడు 

| 
"ఇద వేదగిరివాయడు 

ధళ్ళానాయడు - 
శిమ్మానొయడు శామచం(ద్రనాయడు కతునూరమాదానాయడు 

లింగనముచాయడు 

| కుమార వేదగిరినాయడు 
పర్వత చాయడు 

క్ కమౌొరలింగనునాయడు 
చినమాచానాయడు 

ఎజ్జి నూకావాయడు నల్ల నూరానాయడు 

Tt 
మాచానాయడు 
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ఆంధ్రదేశ దరిత్రము = 11 

వ Set 
|| 

యాచనువాయడు 

| 
చిన్న నింగమనాయడు 

మాచానాయడు 

నిర్వాణ శాప 

పీంగమచాయడు తిన్యూనాయడు తుమారో తినూ్యూవాయడు రంగవ్పనాయడు 

చెదకిండప నాయడు 

యాతన గొయడు 

| 
శన్లోరి రంగ్రణాయడు 

1 
చెడయాచమశాయడు 

కుమారయాచమనాయడు 

బంగారు యాచమవాయడు 

శెడ్డిరాజ్యను (శ్ర ౪ 18 1150) ఇైలవ్పుర 
భామోంత రముగల కొండవీడు, నగరమని (దనిద్ధిగాంచిన 

రాను హేం|ద్రవ రము ముఖ్య రాజ ధానులుగ “రెడ్డి రాజులు 

ఒక్కశతాన్టమువై గా జొచాపు ఆం ధ్రదేకము నంళయు 

స్వతం[తముగ సరిపాళించిరి త|క్రియులతో నంజంధ 
జాంధన్యములు కలిగియున్న ప్పటికినీ "రెడ్డిరాజులు చతుర్ధ 

కుకకులు వీరి మూలపురునుడు దొంతి అల్లాడ రెడ్డి నృర్గు 

వేధిని సంపోడించి ధనికుడయ్యెవను నొక కథ కలదు 

ఈ నంశళర్త వేమా ెడ్డి ఆశని కడుకు కోమటి ప్రోలా 

"రెడ్డి; మనుమడు [ప్రోలయ కేనూ రెడ్డి 

(ప్రోలయ శేమాళెడ్డి (1820. 60) శడ్డిరాజ్య స్థాన 
కుడు ఇతడు 1880 (ప్రాంతమున ధరణిళోటలో |వ్రకావ 

టుద్రుని అధికారము ధిక్కరించి స్వాఠం|త్యమును (వళ 

టించెను శమ్ములఫాయముతో శాజ్యమును వి స్తరించ 

జేపెను శాజభానిని ఆర్జంక! మార్చెను శక్రువులనుండి 

మోటుసల్టీని గల్ళెను 1885 చాటికి తూర్చుకీరనుంళయు 

జయించి కళింగమున విజయేములను గాంచెను 1046 

(ప్రాంతమున చురుష్కు లనుండి శ్రావ్మాణాగ్రవోర 

ములను గెలిచి ్రావ్మాణు కిచ్చెను, 1858 లో కాంత 

శాజ్యుము లిజయనగ'రాధీకుకకు ఓడిపోయెను 

కళింగ విజయములవాటిశే, వేమా డ్డి, కోరుకొండ 

శెడ్లను, వీశావుర ళొన్చుల నాయకులను జయించి 

యుండును 1845 వాటికి కావయ నాయకుని గెలిశెను 

*కళింగళాయమాన మర్గన' అను బిరుదు నరసింవా 

చక్రవర్తి (1828 ఈ) వై వియము సూచించును 

ఇతనీ (వళ ్రీకి శార్కాంములుగ పొండ్యరాజ గజకేసరి, 

కాచూరి దుర్గ విశాలి, ఇెంక్రిముల చూరోశార మున్నగు 
విరుదులు కఠివు ఇతని ఆస్థానమున శామాచెగడ నవో 

మం క్రిగను, (ప్రబంధ వర'మేళ్వరుడగు ఎజ్జా-వెగడ ఆస్థాన్ల 

కవిగన్కు కొండవీటి రాచచారి సుగంధవన్తు భాండా 

గారాధ్యతుడుగ |ప్రనిద్ధి కక్కిన తిస్పయ సెట్టి కండ్రి అనచి 
చేనవయవెట్టి పావుగను ఉండిరి 

అనపోశా రెడ్డి (1858-1871) తండి తరువాత 

రాజ్యమునకు వచ్చెను ఇకని కాలమున శాజ్యవు ఉక్తర 

భాగమున తెలుగు చోకులు కిరుగబడిరి ఇకవి మోటు 

పల్లీ వర్తక శాసనములు 'దేళ పొళాగ్య సూచకములు 

అనపోశా రెడ్డి రాజధానిని కొండవీటి! మాళ్ళెను 
1858లో అనపో ళా రెడ్డికి, ముమ్ళుడి |ప్రోలవరము 

శాజధానిగపొలించుచున్న వరువ కెల్లుడోళులతోఘ రణము 

వళ్ళెను మూరవరము యుర్దములో అభపోతెడ్డి 
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ఓడెనని చోడ శాసనములు ఇెవ్ప్చచున్నవి 1866 లో 

అన్ఫ రేవచోడుడు శాజుశాగా అపపోళారెడ్డి అకనిని 

తరిమి తమ్ముని ఖీమలింగని సింహోననమునై నిల్చెను 

1886 %"0నం మధ్య "రెండుమార్లు వెలమలు ధరణి 

కోటపై దండె ర్రిరి, రెండవపారి రెడ్లు విజయము గాంచిరి 

ఆన వేరూ రెడ్డి (187 1-86) అనపోళా రెడ్డి తమ్ముడు 

ఇశని శాలమున దేశము నుఖితముగ నుండెను 

ఇతడు ఆన్న చేవచోడుని ఆడచి, ఖీమలింగనికి కూతునిచ్చి 

'వెండ్లికేసను 1875 వాటికి దతీణ కళింగమున 

సామంతరాజుల గెలిచను 1876 లో వెలమల్నవై 

దంజెత్తి గెలిచిన, 1885.86 లో కొంతఛాజ్యమును 

విజయనగర రాజుల కోడిపోయెను 

కమారగిరిరెడ్డి (1986 1404) రాజ్య శాఠమున 

శాజ్యము విన్శృతి 4ం'దెను చేళమున శాంతి చెలి 

కావెను ప్రజలు నుఖంచిరి, 1895 లో కుమారగిరి 

విస్తృతమైన తూర్పు రాజ్యమును విడదీపి రొజను హేం|ద్ర 
వరము రాజధానిగా శాటయ వేమాె్డి కిచ్చెను 

1086 లో కాటయవేముడు కళింగమువై దండెత్తి 

నూశ్లేడి నజకూటము, వీరఘొట్టము, శామగిరి "గలి 

కను 1887లో వెలంమలకు విజయనగర రాజులకు 

సంధి పొసగెను. 1800 (ప్రాంతమున. "రెండన కళింగ 
శై[శయాత్రలో నింవోచల, వింధ్యవర్వతములమధ్య గల 

శాఖలు జయింపబడిరి గజపతి=వీరనరి నించే? IY (1874. 

1424) ఓడి కప్పము చెల్లించెను బహుమతులు సం"వెను 

ఒక్తమారగిరి వనంతరాయ విరుచాంకితుశయి జవామనీ 

సుల్తాను (ఫిరోజ్షా 1897 1420) తో స్నేవాముగ 
నుంచెను వారివారరాయలు 11 తన కుమార్తె హరి 

హొరాంబను శాటయవేముని కొడుకు కాటయ కచ్చి 

"చెండిలి చేసిరి 

'పెదకోనుటి వేమారెడ్డి (1404 1120) ఇతడు సర్వజ్ఞ 
చక్రవర్తి అను బిరుదు వహించెను ఈ వీరవారాయణుడు 

చిగ్విజయము చేసినట్లు వర్ణనము వేమభూసాలి విజయ 

ములో కలదు ఇకడు రాజము హం ద్రవర శెడ్డి రాజ్య 

ముతో శ[తుత్వము పూ'నెను వెలనులతోను, విజయ 

నగర్హ రాజురికోను విరోధించి రాజ్య బి గ్ల ఎ్రశిని జేసెను 

అన్న చేవచోడుడు ఉండిరాజులకో న్నేసాము వెరపెను 

ఆంధ్రదేశ దకిత్రము =]! 

రాజము హేంద్రవరవు శెడ్లనై దండెత్తి అపజయము 

గాంచెను వివానుని సుల్తానుతో మె కి చేసికొనెను 

ఉత్తరమున కాళినరకును, ద&ిణమున శామేళ్వరము 

వరకును పోయి చానధర్మములను “చేసెను ఇతనికి 

నిర్వజ్ఞ చక్రవర్తి అను లిరుదు కలదు ఈతని యాష్టాన 

మున (శ్రీవాథమనోకవి విచ్యాధిశారిగ నుండెను 
చాణీజ్య నంశధరుడగు ఆవచి శిన్సయ (తిరుములనాథ) 

చెట్టి సుగంధవస్తు భాండాగారమునకు అధ్యతుడుగా 

నుండెను 

రాత వేమారెడ్డి (1421-1482) కొండవీటి రాజులలో 
కడపటివాడు 1428 89 (ప్రాంతమున (శ్రీనాథుని 

వెలను లింగమనేని కడకంపీ 'నందికంత పోతరాజు' అను 

"రెడ్లళ శ్రీని శెస్పించెను ఇతడు ప్రజారంజకుడు కానందున 

ఒక భటునిచే చంపబిణెను విజయనగర దేవరాయలు 11 

కొండవీటి రాజ్యమును అకమించెను. 1488 నాటివి 

విజయనగర ఇాననములు కొండవీటిలో గలవు 

రాజము హేంద్రవర రెడ్డి రాజ్యము (1806 1460) 

కొటయ్వేమారెన్గి (1896 1410) ఇతడు కుమారగిరి రె 
|వ్రణావియు, చేనాపకియువై యుండెను శన ప్రభువు 

మరణించిన తరువాత కొండఫీటికి శ త్రువయ్యిను అన్న 

జేవచోడుడు, "వెదళోనుటి నేమారెడ్డి యొక్కయు, 
వెలమ ళొజుల యొక్కయు సాయముతో కాటయ వేముని 

ఓడించి, “పూర్వ సింసోనచాధీళ్వర' అను బిరుదు నహిం 

చమ శాటయవేముడు బేవరాయల నవోయముకతో 

అన్నబేవుని ఓడించెను అన్న దేవుడు తురుష్కుల సౌయ 

మును నంపాదింబెను గుండుగొలను ముతో 

శాటయవేముడు పాకుడయ్యెను విజయనగర సైన్య 

ములు ఓడిపోయెను 1607 లో శాటయ నేముడు 

కళింగమువైై దండెత్తి గెలిచెను తురుష్కులతోపాటు 

వద్మవాయకరాజులు శాటయవేముని శత్రువులు వారి 

వహారరాయలు, కేవళాయలు సే ఇకని మిత్రులు, 

బంధువులు 

కుమారగిరి రెడ్డి (110 శోటయవేముని కొమ 

రుడు న్వల్పళాలము పాలించి మృతుడయ్యెను అంకట 

అశని సోదరి అనికల్లి రాజమహేంద్రవర "రెడ్డి శా 

మునకు కాణీ అయ్యెను 
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ఆంధ్రరేళ చరిత్రము 111 

అనిళల్లి (1418 1460) శాటయబేముని కూకురు 

ఈమె సతమున మామగారు అల్థాడెడ్డి (1416 86) 

శాజ్యమును రతించుచుం డెను తరుశాత శాణితో నామె 

కర్త వీరళా శెడ్డి (1425-60) రాజ్యము చేసెను 

అల్లాడ ెడ్డి కార్య అన వేమాశె్డి దౌహితి అల్డాడశె్ట 
'రెండనవ్వుకుడు వీరశ(ధ్రా రెడ్డీ అనికల్లిని వివావా 

మాడెను ఐనొమనీ నుత్తానును, చోడులను, వెలనులను 

ఓడించెను (417 నాటికి అన్న దేవులి, అశని కుమారుడు 

వీరభద్రుని హతమొళ్చిను కళింగముపై దండెత్తి షూడె 

స_ర్భమాడెములు, బారువ, దొంతి, జంతుర్నాడు, ఒడ్డాది, గ 

రంభ అనువాటిని గెల్చి 'గజపశిదళ విభాళ'అను బిరుదును 

గాంచెను. 1480 లో బహమనీసుల్తాను ఫిరోజీషాను 
ఓడించిను మొళ్వానుల్తాము అల్పఖాన్ లేక వోషాంగ్ 

కళింగ దండయాత్రనుండి మరలి వెళ్ళునవుడు అల్గాడ 

"ెడ్డిచే ఓడినవాడయ్యెను అల్లాడ రెడ్డికి 'చేవరాయలు 

మిత్రుడు అల్లాడ రెడ్డి వెదకోనటి వేముని యుద్ధములో 

నోడించెను 

అనికల్లి, వీరథ(ద్రాలెడ్ల పొలనలో వీఠరథ(దులి అన్న 
గారు 'శేమాగెగ్డి శాజ్యము నడివీంచుచుం ణెను జేనూ 

శెడ్డి విజయములు గమనింవదగినవి “రెడ్డి సైన్యములు 

బంగాళములో పండువా నరోకు చెళ్ళిము రెడ్డి రాజ్యము 

ఈ శాలమున ఉచ్చదళయం దుంజేను హ్రాం హ్ఖ్య 

పంవదోలను (శ్రీనాథుడు తన కావ్య రాజములలో 

వర్ణించియున్నాడు 

1488 |షొంతమున వేమ వీరథ|చా'ెడ్లు కళింగళై [త 

యాత్రకై వెడలి జీడికోట, మాళవరము, స ప్పరూడె 

ములు, యూడె, కలునవల్లి, ఓడ్డాది, కటకము 7లిచిరి 

వీరు శృంగవళవుకోట, తోతుగడ్డ జయించి నముద్ర 

తీరమున జయ బృంథములను నిల్ళిరి చీకటిళోట గెలిచి 

చిల్కనముదమును చాటి, కఎంకోట, కవ్నకొండ 

7లిచిరి భానుచేవుడు 1V "రెళ్లతో సంధిచేసికొని శవ్పము 

కట్టుచుండెను కపిలేశ్వర గజపతి 1కల? 14 (ప్రాంతమున 

ెడ్డవై దండెత్తి ఓడించబడెను యుద్ధనులో రెడ్లకు 

జేవళాయల నై కములు లోడ్చడెను 1480 27 లో ెడ్డు 

వెలమ డండయా (తను తిరుగ గొట్టిరి "రెడ్లు బవామనీ 

అహమదుషా (1482 85) మిత్రులు వీరళ(దాశెడ్డి 

వండుజా నుల్తాను స్నేహితులు చేవరాయల 1% మల్లి 
కార్జున రాయలు (1444 - 47) గజిరతుల నడ్డుటకు 
ెడ్లకు పాయవడుచుండీరి 

1460 లో కపిలేశ్వర గజవలి రెడ్డి రాజ్యమును 

705, 14665 లో కొండనీటిని గెలిచి, 1466 చాటికీ 

తూర్పు తీరమునంతటిని తన పొలనము క్రిందికి తెచ్చెను 

శాక [వకినిధులను నిల్చెను ఇటుల అంధధదేళరుక 
'కెడ్డపొలన మంతరించెను 

జొవియ 

రెడ్డిరాజుల వంశములు 

1 కొండలీటిరెళ్లు | 
ఫంటకులము 

దాం కల్ల 
శవ గరి 
ల 

|| 
నవా తవ నవనవ CSE OSI సాల? 

మాచయ శోమటివేమాలెడ్డి. దొడ్డయ అన్నయ _ మల్లారెడ్డి చిరుమోళ్ళ 

శెడ్డి ae 7 

478 



మాచయవెద్దయ కోమటి వేమా రెడ్డీ (Contd) మల్లారెడ్డి "వెరుమొళ్ల రెడ్డ 

శెడ్డిపోతీ లోమటీంద్ర వాగరెడ్డి [ ౫ 
అనపోత రెడ్డి దొడ్డాంలిక అన్నమాచ అన్న వేను చేమసాని 

T (18611) టయ (1871 86) 

మేమా (1404 20) మాచతివ్ప | | 
| కుమారగిరి కాటయ చేమ RS 

ఛాచవేమన (1420 8) (కా 1404) పినకోనుటి అన్న' 

వీరాన్న పోత మళ్లీ 

UU శాచ చేను మాచ అన్నదేన పెద్ది 

ళోనుటి (క్రీగిరిమల్ల ఆనవేనమ నారాయణ షల మళల్లి్రీగిరి 

శిన్సయ రెడ్డి శివ్చయ శామయ్య జ wa by శివరింగటు-వకి 

(శ్రీగిరవ్న రాయడు బేనర్ 

lh alert. re] 
చెన్నా రెడ్డీ అన్నా రెడ్డీ మళ్లా రెడ్డి 

ప రాజము హేంద్రవరపు రెడ్లు । 

(0) వంటకులను 

శాపీయ 
మళ 

శాను శాట 

ఇద వేమాళెడ్డ శాటయవేమశెడ్డి (1895-1416) 

కుమారగిరి (116) శాటయ (భార్య) వారివారాంది ug (1416 1446) 
పొల్వలిగో శ్ర 

కోట (క్ల ద్రవ) 
"సదమాండి 

రాయా 1. 

లయ చిరకోట అేపోక డొడ్డయ pn 

ద్ర శోటయ అల్లాడ (1418.96) 

కుమారికి అనో వేమారెడ్డి వీరళ(్రాశెడ్డి (1ఓట్సు దొడ్డ ఇ 
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ఆంధ్రదేశ రరిక్రము 1V 

ఆంధ్రదేశ చరిత్రము 1౪ (1615-190) - 
శ్రీ ౪ 1676 వాటి భారతదేశము వేలు మొగలాయి 

చకనర్తి అకంఘీరు పాదుషా లేళ కారంగశేలు మిగుల 
బలవంతుడై దఓిణానథమునంతయు కన ప 

కలుపుకొన జాచుచుంజెను అప్పటికి గోదావరికి దత 

ఇమున కూర్చు సమ్ముద్రతీరము వరకు గల విశాల లేళమును 

గోలకొండ మల్తానుతు సరిపాలించుచుండిరి వీరి రాజ వరి 

నిధి శీళాకుళను (చిక్కాకోలు)లో నుండెను వీరి వేవాధి 

పతులు మాను చుట్టువట్ట కర్భాటకమవి విరువలడు 

దఉణమండలములనుగూడ కీ శ 1647 లో జయించి 

నవ్పటేనుండీయు ఆక్కడి రాజులు, నాయకులు, పాశెగార్లు 

గోలకొండకు లోవిడిరి చెన్నవట్టణములో నొకకోట 

కట్టుకొని వ్యాపారము లేయుచున్న కంగ్లీఘ వర్తక 

శంినీలారుకూడ గోలకొండ సుల్తానునకు భన్సముగట్టిరి 

అనంకపుర నుండలమును వహాండేశాఖులు సరిపొలించు 

చుండిరి కడవ, కట్నాలు మండఅములను నవామిలు 

సరిపొలించుచుండిరి వీరందరును గోలకొండ రాజ్య 

మునకు పామంకులుగనే ఉండిరి 

శ్రీశ 1674 లో బూజీమవోరాటు న్వశం[క మనో 

శాష్ట రాళ్యమును స్థావనశేసీ శాయగడ దుర్లమున 

పట్టాలి వీప్తడై ఒళనంక ఓిజావుర సుల్తాను రాజ్యమున 

కును ఇంళోళవనంక మొగలాయి పామాజ్యమునకును 

(్రక్కలోవి ఏిళ్లమై లిళృంభింలెను 

థ్రీ ల 1070లో €వాలీ గోంళొండ మల్తానులో 

సంధిటేపకొని నెన్యములకో నియలుచేరి దతీణమున 

జాపురమువారి క్రింద జింజి మొదలగు జాగీరుల చేలు 

చున్న కన సవతికన్మ్నుడైన తకోజీ లేక వెంకోజీని 

ఓడించి అక్కడి. ధుళ్లములను పట్టుకొని, ఇళ్ళొరిని 

కడవను కొల్లిగొన్ని మొగలాయి సొమ్రైజ 

ఒ్తిడిలేపండ చేసెదనని, లిజాపురపు ముల్తానుళో గొ 

సంధిచేసికొనుటతో ఆతనిరాజ్యము ఎక్కువగా విలినంక 

శుయ్యెను కన తండి షాజవోను శాలమునణే మొగలు 

సొమాజ్యమునకు తోఆడి కవృముగట్టుటకు అంగీ రిం చిన 

రిజాపూరు గోలకొండ నుల్తా శీవాజీతో కుట్రలు 

శేయచుండుటవలన జొరంగజేబున శ్యాగషాము కలిగిన, 

అ ననుయమున అతడు ఉత్తర భొరకదేశమున ఆఫ్గన్ 

కొండజొతులను అణచుటలో నిమగ్నుడై యున్నందున 

దడిణానథమువై పు తనదృష్టీనిమరల్పళపోయెను శివాకీ 

శ్రీ * 1680 లో మరణించెను, బౌరంగకేలు దక్షిణా 

వభమునకువచ్చి ఆహానుడు నగరమున వీడిని క ౯ 

1685 లో తవ కొమాగుని గోలకొండవైక్ పంపగా 

చారొక కాళ్కొలికసంధి చేసికొనిరి జౌరంగ'వేబు [క శ 

1698 లో £జావురో నుల్తానును, 1087 లో గోలకొండ 

సుల్తానును ఓడించేను ఈ లేండు శాజ్యములు మొగలాయి 

ములో కలిసిపోయినవి అంతట హౌరంగ'కేబు కృష్ణా 

నదికి దడ&ీణమునగల చేళమును గూడ జయించి తన 

శాజ్యమున జేళ్చెను ఆయన సేవాధినతియగు గయా 

ఇద్దీను కర్నూలును పట్టుళొనెను బళ్ళారి, కడవ మండల 

ముల చేలు నవాబు చక్రనర్తికి లోబడెను కర్ణాటక 
(ప్రాంకమంశయు మొగలాయి సామౌాజ్యమున గలి'సేను 

ఈ దడిణరాజ్యము శేలుటకు కొరంగ లేము గయాజర్జీనుబే 

నువేశారుగ నియమించెను అప్పుడు దక్కను మళేదాకు 

[కింద 88 పరగణాలుండిను అందులో గోలకొండ ఒక 

శాష్ట్రము 

మొగలాయి నుజేదారుని ఫొజుదారు లను సేవాధి 

నతులే వివిధ (పొంఠములకు వరిపాలకులైరి, అయితే 
వూర్వము గోలకొండ సుల్తానుల క్రింద శిస్తులు 

శేయుటకు గుత్తలు శీసికొనిన |ప్రాతూమీం 

చారులు శిస్తులియ్యక "పేచీలు "పెట్టుళున్నందున లేళ 
ములో కొన్ని చిల్లర యుద్ధములు చేయనలని నష్ళ 

చుండెను 

భారంగశతేబు చక్రవర్తి (క్రీ ళ 1107 లో శని 

పోయెను ఆయన కునూళ్ళును మనుమలును అళని 

నింవోననము చా|క్రోమించుటకు తగవులొడుకొన పొగిరి 

వివి |పౌంతముల'ేలు సు బేదారులును, సేవాధిపతులును 

బలవంతుల న్వతం|కులు శాజొచ్చిరి 

శ్రీశ 1718 లో చన ర్రియైన ఫరుక్షయ్యేరు 

మీర్ మరుద్గీకు అన్ జా అను నొళ మవామ్మడీయ 
(గ్రకువునకు నిజాం ఉలముల్కు అను విరురమునిచ్చి 

అతనిని రక్కను నులేచారునిగ 'కేసెను కరుచాత నీశడు 

మహాన్ముదుషా చక్రవర్తి ఢిల్లీ దళ్చారులో వజీరయ్యోను 

శాని అక్కడి కుటలుచూచి కీ ళ 1784 లో దతిణము 



కళ్ళు తరలివచ్చి వైదరాజారు ఇజేదారీని వ్వలం(త్ర 

కాబ్యిముగ పరిపొలింఎసాగను ఇతడు మహారాష్ట 

చౌక, ఎన్టెళము॥ ఎన్నులు చెల్లించి వారి స్నేవాములో 

ఎలనంతుడ్ చక్ర ర్తి ఇతనిని వమనలేశలోయెను 

2 1780 లో పారశీక దళవంయైక నాదిరా, ఢిల్లీని 

కెల్లగి నగా, చక్రవర్తి మరింత దుర్చలుడై పోయెను 

ము, 'చేడునకు చ[క్రవర్తియొక్క నువేచారుడుగ 

మిం జెనేశాని నిజమునకు స్వతంత్ర [ప్రభు వయ్యెను 

గోల$ ంట కాష్ట్రమున ఆర్కాటు కర్నూలు, రాజ 

బు వీ 0(్రివరము, (శ్రీీళాకుళము. నశాలులకు శెందిన్న 

నాలుగు రాజ్యభాగములుంజెను నిజాము శాజను పొంద 

నరము, (క్రీశాకుళము (చిశాకోలు) పరగణాలకు అన్వ 

టర్జీను ఆను నతని నాలుగ జేనెను అతమ్మిక్రీంద రుస్తుం 

ఖాను డను కిల్లాడారుడు స్రీ శ 1788 మొడలు వీడు 

ఎంవత్సరములు రాజము హీంద్రవరమును, చాని! దతీణ 

మునగల నాలుగు నిల్లాలను నిరంకుళముగ పొలించెను 

[ప్రజలను వీడించియు, భూమి శిస్తులను మౌఠర్ళాను 

ననూలులే ఎర్కారుకు (క్రమముగా చెల్లించని ౩మీం 
చారులను వట్టి వధించియు, వారి వుమ్టైలను నున్నవు కాళ్ళ 

త్తంభములలో పొడిగియు అకడు లోక ఫీకరుడయ్యెను 

ఇట్టి స్తంభములను “కుల్లామినారు" లనిరి ఆట్టివాటిని 

తలూరులోను ఇతర ముఖ్య పట్టణము అందును ఆతడు 

కట్టించివాడు అశవివిచూచి జమీంచారులు గడగడలాడిరి 

నిజాముజల్ ముల్కు అనఫ్జా (క్రీశ 1748 జూను 

ఇ! వ్ తేరీన చనిపోయెను అన్ను డతని “పెద్దకుమారుడు 
వొఖ్లీలో నుండెను శెండవకుమారు డయిన వాజరుబంగు 

తనను దక్కను సువేచారువిగ ప్రకటించుకొని, పోటీగ 

విలుచున్న మేనల్లుడు ముజఫడు ఉంగును అర్కాటులో 

శైదుశేసి యుంభెను అంతట నిజాము సింహాననముసు 

గూర్చిన తగవులు బయలు చేరెను 

ఆ నమయమున ఈ చేళములో వృర్హళము శేవీకొను 

టకు వచ్చిన పొళ్ళా (్రైంచి కంచెనీకారికి 

మచిలీనందరులో నొళ వర్తకస్థాన ముండెను ఇది వుడు 

చ్చేరిలోని ఫెంచికం వెనీబారి గవర్న రుజనరలుకు లోబడిన 
నృర్తకష్థానము అన్నడు (ఫెంచి గవర్నరు జనరలుగా 

మండిన డూగై మిక్కిలి 'కెలివిగలచాడు ధతిణళారత 
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లేళము గందిలి ఆ ఎలు, నవాబులు, ఓండెరురితో 

పోరాడుకొనుచుండుటయు, వారి సైన్యములు బుకీమీ 

తములై నవీ కాక అల్లరి మూకలు గనుండి నుతీకము 

అయిన పాశ్చాత్య నై నికుల తుపాకి 'దెల్బలకునిలున కేవినై. 

యుండుటయు (గ్రహించిన డూ్లేకు వీటి నునయోగించు 

నవాబుల నలనను రాజుల వరినను శాజ్యలాళ మును 

పొందవచ్చు నని తోచెను అతడు శాజ్యతం[క్రము 

(యోగించి చరిత |వసిద్ధుకెబాడు 

దిక్కను సుబేదారికొరకు ఆసఫ్జా కెండన కుమారు 

డగు నాజదుజంగు, ఆనఫ్ జా బోహి[త్రుడయిన ము8ఫరు 

అంగు తగవు లాడసాగిరి చాజరుజంగు ఇంగ్లీషుశారి 

నహవోయమును పొండి ముజఫరుజంగును శారాగారమున 

జంధించెను నాజరుకంగు చంసలడెను ఆంత ముజభరు 

జంగు (ఫెంచివారి సాయముతో విము క్రికెంది సులేడారు 

డయ్యను తనను శెరలోనుంచిన నాజరుజంగును |ప్రతి 

ఖుటించి తనకు చేవిన తవ కారమును (దోతిఫతముగా మః 

భేరుజంగు సెం చిశారికి మదికీవట్టణముమ, దివి సీమరిను 
అర్చించి, వారి నాణెములు తన 'రాజ్యమున చెలామణి 

యగువట్లు శాసించి కృష్ణానదికి దతిణమునగల రాజ్య 

మునకు డూచ్లేగారిని గవర్నరునుగా నియమించెను 

ముజఫరుజంగు అనంతరము (ఖెంచివారి సహాయముతో 

నిజాముల్ముల్కు, మూడశకునూరు తయిన నలజక్ 

జంగు దక్కను నుకేచారు డయ్యెను ఇకడుమ (థెంచి 
ఛారిపట్ల కృతజ్ఞత (క్రీ ౪ 1752 లో మచిలీవట్టణ 
నళ్కారున కంటియున్న కోండలీడు రాష్ట్రమును వారి 

కిచ్చెను ఇట్లు కృష్ణానదికి ెండువై పులగల 'చేళమును 
మచిలీఐందరు, నిజాము ఎట్టణము, 'మోటువల్లి 'రేవులును 

(థెంచివారి వళములై యుండెను నిజాము దశ్మారులో 
అయన డివానుకు కల గొరనముకన్న (ఫెంచి 'సీగాధిపతి 

యైన బుస్సీ డొరగారికే పాచ్చు గౌరవము జరుగ 

సౌ?ెను (ఫెంచిళారి నైన్యములిను పోషించుటశై వల 

జతుజంగు వారి! కొండపల్లి, వలూరు, ఛాజముహేం|ద్ర 

వరము, (శ్రీకాకుళము వరగళాలను ఇచ్చెను ఇట్లు (ఫెంచి 

వారికి నము ద్రశీరమునగల 600 మైళ్ళ చేళనుంళయు 

శేజొక్కెను అప్పటికి భారకరేళమున వ్యాపారము శేయ 

వచ్చిన ఏ సాళ్చాళ్యులకును ఇంశరాజ్ఞుము లేకుండెను 
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అనాటి! విశాఖపట్టణనుండల ము లోని విజయనగరము 

వారి సంస్థానము మిక్కిలి గొప్పది క్రీ శ 1110 
మొదలు 1768 వరకు విజయనగర నంస్థానమును పరి 

పొలించిన చెదవిజయగానురాజుగారు శమ శాజభానిని 

పొట్నూరీనుండి విజయనగరమునకు మార్చి, అచట ఒక 

కోటనుగట్టి చుట్టు[వ్రక్కోలందు గరి జమీంచారులను 

లోలగచుకొని ఆ (ప్రాంతములలో మిగుల ఐలవంకులుగి 

నుండిరి విజయనగరము జమీంచారీ!ి ప్రక్కగా (శ్రీళా 
కుళములోమున్న నిజాముఫొజూదారు డీయన సవాయను 

నపేడించుచుంచెను 

వైన చీర్కొనబడిన సందర్భములో విళాఖవట్టణము, 

గోడానరి మండలము మొదలుగాగల 'దేళశభాగములను 

విజాము (ఫైచివారి శయ్యగా వారు వానిని స్వాధీన 

వరచుకొనుటలో నిశాముఫొజుదారుడు ౨3టంకములు 

కలిగించుట జాచి, బుస్సీదొర "పెద విజయరాను రాజుగారి! 

ఆ 'రెండుకేల్లాలను శౌళజారు శిస్తుకు గుత్త కిచ్చెదనని 

ఇెప్పి ఆయనను తనవై వృునకు |క్రిప్పుకొనేను అంతట 

అక్కడి జమీంచారులను అణచుటకు బు్సీ బయలుదేరి 

నళ్చెను విజయరానురాజుగారు తమ నిరోధులయిన 
బొల్ఫిలి జమీందారీ చేలు వెలను డొళలే అక్కడి 

ఇమీందారులి ధిశ్కారోమునకు శారణకూకు లని బుప్సీ 
గారికి చెప్పగా, అకడు లొల్ఫిలిమీది! (క్రీ ౪ 1767 లో 

దండయా్రచేసి కోటను చేలముట్టముచేశేను బుస్సీ పొళ 
జమీంచాళీలను రద్దుచేసినట్లు (వకటించియ, (ఫెంచిలారి! 

లోవిడిన వారికి నన్నదుల నిచ్చి జేశాజాయములో పది 

యననంతు భెల్లించువద్ధతిలో వాణి సూమూలుగా బెల్లు 

మర్యాదలను, రుసుములను ఉండనిళ్చెను బొన్పిలిబారి 

వంశమున మిగిలిన చినరంగారావుగారిని మరల జమీం 

శారువిగా బుస్సీగారు చేసిరి బొల్చిలి య్యూనంతరను 

"సదవిజయళామరాజుగాడు నధింసబడీరి చారి తరువాత 

అనందరాణాగారు. జమీంచాడు. అయి (శ్రీకాకుళము 

మొదలు శాజను హేం ద్రమువరకు (గ్రళువు లయిరి 

b+ 1768లో (భంచి గవర్నరు జనరలయిన 

కవుంటులాలీగారు బుస్మీగా కీ |ప్రొంతములం దుండుట 

నలత ఖ్రయోజనములను గుర్తింవలేళ, కర్ణాటకములో 

తమకున్న (ఇెంచిస్థానరములకు కలుగుచున్న అలజడిని 

తప్పించి వాటిని స్టీరీకరించు నిమిత్తమై ఆయనను దకీణ 

(ప్రాంశమునకు బదలాయించెను దీనితో. ఇంతవేరకు 
మంచి ఆదనుకొరకు వేచియున్న ఇంగ్లీషు వర్తకళం పేనీ 

వారిక వీలుచిక్కెను అనందరాజుగారే వాని నావ్య్వో 

నించిరి ఆంత ఇంగ్లీషునారు ఉత్తర సళ్కారులలోనికి 

చొచ్చుకొనివచ్చి, మచిలీవట్టణమును పట్టుకొనిరి అంత 

ఎనిమిది సంవత్సరములు కష్టవడి బుస్సీ నిర్మించిన (పెంచి 

కాజ్యము విచ్ళిన్న మయ్యెను 
" బప్సీ ఈ ప్రాంతములందు శిస్తు నిర్ణయముచ్న, 

వభుక్వ పద్ధతులు చక్కగా జరుగునట్లు కట్టుఖాటులు 

శేనిను అతనిళాలమున (శ్రీకాకుళము, రాజమహేంద్ర 

వరము వరగణాలలో శిన్తులు “రెట్టింపునకు "పెరిగెను 

జమీంచారీలు దేశములో శాంతిని, భద్రతను శాపాడు 

టప కాధ్యతనహీంచనలన వళ్ళ్చెను సాలునకు మూడు 

పంటలు (ప్రభుత్వమునకును, రై తులికును మధ్య వంపిణీ 

చేయుటకును, మళాటీదండు మొదలయిన శత్రువుల 

వలని భయములేకుండ శాపొడుటకును, జమీంచారులు 

వం(జెండు వేల కాజ్బలమును సిద్ధముగా నుంచుటకును, 

బుస్సీ కట్టుజాట్లు శేనెను బుస్సీ తన అధిశార గౌరవము 

నిలువ జెట్టుకొనుటకొరకును, తన సౌఖ్యముకొరకును, 

శానలనీన పొమ్ముళన్న హెచ్చుపొమ్మును తన కింది 

వినియోగించుకొనళేదు చేళములో అక్రమములు చీయు 

వారికి మిస్సీ చేరు సింవాన్వష్నముగా నుంజెను 

(వ్రథుక్వముచారి ఆజ్ఞా (ప్రకారము బుస్సీ తన ('ఫెంచి 

వైన్యమును తీసికొని తరలిపోగా, నిజాము సలబకుజంగు 

దిక్కులేని వాడయ్యెను ఈ యడనును (గ్రహించి సల 

అకుజంగు తమ్ముడు నిజమలీఖాను రాజవదవివై 

కన్నువై చి శత్సంపాదనాగ్రయత్నములు చేయసాగెను 

అందుచే జయములమీద జయములను పొందుచు, యెంచి 

వారికి విలువ నీడలేపండ చేయుచున్న ఇంగ్లీషువారిని 

వలివితుజంగు ఆశ్రయించి |క్రీ ౪ 1750 లో వారితో 

ఒక సంధిచేసికానెను ఆ నంధిపశారము నిజాము వల 

వకుజంగు నుచిలీవట్టణము క్రింద నుండిన 80 మైళ్ళ 

నమ్ముదవు కూఖాగమల్ల ఇంగ్లీషువారికి ప్యాధీనము 

శేనెను మిగిలినచేళను "వేరునకు నికొము క్రిందనున్నను, 

ఇంగ్లీషువారి వలుకువిడీయే ఆక్కడ చెల్లుచుంచెను ఐశీ 



నిజామలీఖాలు ఇంగ్లీషు కం'ెనీచారి నవాయముతో 

శ్రీశ 1761లో నిజాము వలబకుజంగును రాజ్య 

క్రష్షుని చేసెను 

టక 1761 లో ఆసఫ్జా వాల్గిన కుమారుడు నిజా 

మలీఖ ము దక్కనుకు నుగేదారుడై నిజాము వరుడు 

ఎహించెను ఇంగ్లీషు కంెనీచారు తనకు వై నిక సహో 

యముచేయు వద్ధతివై ఇతడు 1702 లో | క్రీశాపళము, 

రాజము హేంద్రనరము, వలూర్చు కొండపల్లి అను చాలుగు 

శళ్కారులను చారికిచ్బెను ఈరాజ్యమును వారు స్వయ 

ముగా ఫరిపాలించుటకు జంక, శాము కోరినప్పుడు కనుక 

ప్వాధీననరచు పద్ధతిన ఆ (ప్రాంతమును. నిజాము 

నరదారుడైన వాుస్పేనల్లీ (క్రందచే యుంచిరి (ఫెంచి 

వా ివ్వరును ఈ చేళములోనిక రాకుండ చేయటయే 

ఇంగ్లీషువారు అబ్బుడు తలపెట్టిన ముఖ్య శార్యము 

బంగాళమున పానీ యుద్ధములో విజయము పొందిన 

ఎమ్మట శైవ కలివంశురై ఢీల్లీ చక్రవ ర్తిలో రాయకార 

ములు జరువగా ఇంగ్లీషు కం'వెనీచారిని ఢిల్లీ చక్రవర్తి 
వింగాళము, వీనోరు, ఒరిస్సా వరగణాలకు [క్రీశ 1765లో 

దివానులుగ్ 'జేనెను ఆ సందర్భమున శైవ, చక్రవర్తి 
వలన ఉత్తర నర్కారులకు కూడ జక సన్నదు సంపా 

డించెను అతడు ఈ కంగతిని మచిలీలందరులో (ప్రకటించి 

(థెంచివా ర్వీపొంకములకు కాకుండ చేసెను అయిళకే 

ఈ(పాంశములన్నింటి!ని నిజముగా వరిపాలకుడు దక్కను 

సుజేచారుడైన హైదచాశాదు.. నిజామే అందుచేత 

"ఆకనితో ఇంగ్లీషు కంవెనీచారు [క ౪ 1768 లోను 

1168 లోను నంధి శాయకారములు జరిపి ఆయనకు 

వైవికనవోయము చేయునద్ధతితో, ఉత్తర సర్కారులకు 

ధ్రువమైన కౌలు పొందిరి కాని వానిని వెంటొకీ తాము 

స్వాధీనవరచుకొనళ, తనుకు ఎప్పుడుకానలసీన అప్పుడు 

శళపరచుకొను నద్ధతిసై పాుస్సేనల్లీ అను నిజాము 

నర్ణారు [క్రిందనే ఉంచిరిగచా! ఆ వర్చాటు 176రిత్రో ఆంత 

మయ్యెను అంతట కంెవేనీచారు ఉత్తర సర్కారులను 

వ్వయేముగా సరిపొలింవసాగిరి అంతనరళును గుంటూరు 

మండలము మాత్రము నిజామల్లీ భాను సోదరుడైన 

బసాలితుఖంగు (క్రింద నుండెను చానిని కూడ కంపెనీ 

శారు క్రీ శ 1779లో ఆయననలన కౌలుకు తీసీ 

ఆంధ్రదేశ దంత్రమ 1V 

కొనుటతో ఈ జీళ్లాలన్నియు వారి వళమయ్యెను అంకట 

ఈ పాంఠము భెన్నపట్టణ రాజధానిలోని భాగముగా 

వరిపొలింతవడసొ గను 

ఇంగ్లీవునారి నరీసాలన ఉ శ్రరసరారులు ఇంగ్లీషుణారి 

వళమగునప్పటికి (గానువరిపొలనము, |గ్రానుపంచాయ 

వల చ్వారమున జరుగుచుంజెను |గ్రానుమునఫలు 

కరణము, నుణేచారు, కలారి మొదలగు అధిశారులును, 

గ్రామమునకు శావలపీన వనులు చేయు వృత్తులవాగును, 

ఆయశాం[డనబడిరి భామిసంటలో వీరికి న్వల్చ్ప భాగము 

లొనగలడుచుంచెను వంటలో వర్కారుకు బెల్ల నంసీన 

భాగమే శిస్తు అప్పుడప్పుడు జమీంచారురి సిబ్బంగులు 

ఇంకను ఫొమ్ముశాన లెనని (వ౭లను బాధించుచుం డెను 

జమీంచారీ (ప్రాంళమందలి భూమియంకయు జమీ9 

చారుల [క్రంద నుంఠెడిది శారు (ప్రతి జిళ్లాయొక్క 

ముఖ్యవట్టణము చుట్టువట్లనుండు భూముబను సళ్కారు 

ఛూములుగ నుండెను వాటిని హాలేశీ భూము అనిరి 

వాటిమీదవచ్చు ఆదాయము మవామ్ముడియ నేనిక 

వ్యయము[్రింరను, ఉద్యోగుల జీతబి-క్రైముల |క్రిండను 

వినియోగించ బడుచుంజెను 

మవామ్మడీయుల ఇాఅమున ఉత్తర సర్కారుళలో 

నాలుగు వ్యాయస్థానము లుండెను వలూపలోను, శాజ 

మ'హేంద్రవరములోను “ఖాకీలు” |కిమీనలు "చేర విదా 

రణలు చేయుచుండిరి "వచ్చ శేసులను విచారించుటకును, 
కురణదండన విధించుటకును, ఫొజుచారులు అమలు 

చారులుమా[శమే అధిశారము కలిగియుండిరి 

ఈ జేళము తను వశము కాగానే ఇంగ్లీషు కంపెనీ 

చారు తమ నజంటులజ్యారమునను, దుళశాషులచ్యాళము 

నను, పరిపాలన జరుపసాగిరి వీర్నివెన రార్ట్రీయకవృన్సిర్లు 

ఆను శాళ్యాలోచళా సంఘములును, వానికి ఛీన్స అను 

ముఖ్యాధ్యతులును ఉండిరి వీరిమైన మచానులోని 

గవర్నరుంకెను, (కీ ₹ 1784 లో మర్చాను గవర్న 

రును కలకళ్తాలోని గవర్నరు జనరలు ఆధికారమునకు 

లోబరచిరి 1786 తో చెన్నపట్టణమున నొక రివిక్యూ 

బోర్డు వేళ్చాటులేసిరి 179% లో ఆరనరకు అనులు 

జరుగుచున్న పరిపాలనా సద్ధకిని మార్చి (ప్రతి జిల్లాపను 

శలెక్టర్ల శేర్చాటుగేసిరి చేరములను విశాకించుటకు మేజ 



ఆంధ్రదేశ చరిత్రము = 

స్ట్రేటులును, సివిలు తగాదాలను కీర్మానించుటకు మున 

పబులును, వదరమీనులుము, 'నారి"పైన అదాలకు శ్యాయ 

స్థానములును వచ్చాటు శేయబతెను ఇవన్నియు కం 'వెనీ 

ఇారికోర్టులు చెన్న పట్టణములో, ఇంగ్లాండుదేశ రాజ్యా 

శాళము (క్రింద పరమోన్నత న్యాయస్థానము 1800 లో 

'వెలకొల్బబిడినది క్రీ ౪ 168ిరిలో కం వెనీవారు ఉత్తర 

సళ్కారుల వైన నిజామువకు (ప్రతి వీట చెల్లించు "వేన్మ 

మకు బదులుగా రు 11,66 686 రూపాయలు ఒశే 

మొ క్తముగొ చెల్లించి సర్యాధికారు అయిరి అప్పటినుండి 

1869 సం వరపను ఈ (ప్రాంతము విశాఖపట్టణము, 

రా౭మ హేంగ్రవరము, మచిలీవట్టణను, గుంటూరు, 

నెల్లూరు అను అయిదు జీల్లాలుగా నిళజించబడి చెన్న వట్లణ 

శోజధానీలో చేశయుంజెను 
ఇమీందారీలు ఉత్తర సర్కారులు ఇంగ్లీషు కంవిలీ 

వారి వశము లగునాటి! గంజాముకిల్లాలోని వర్గాకిమి 

ఉియు, విశాఖవట్టణములోని విజయనగరము, జయ 

పురతు, భోబ్బిలి ౪మీంచారీలును, గోడావరిజిల్లాలో ని 

ెద్దాపురము, మొగళికుట్టు, పీళావురమ్ము గూటాల, 
పోలివరము, ళోటరామచం[దపురము మొదలయిన 

తమీంచారీలును, కృష్ణాజిల్లాలోని నూజవీడు జమీందారీ 
లును ముఖ్యమైనవిగనుం లెను వెల్లూరుకిల్లాలోని వేంకట 

గిరి చిత్తూరజిల్లాలోని కాళహ్తీ ఉత్తరార్కాటు 

లోనీ శాళ్వేటనగ రము జమీంచారీలుకూడ తెలుగు 

*మీండారీలే 

ఉర్హర సళ్కారురిలోని జమీంచొరులు మట్టికోటలను 

గట్టుకొని రాజవిరుదములను వహించి, శాజలాంఛనము 

అతో గాజభోగములి ననుభవించుచు, రైతులను పీడించీ 

సుళ్చుళొనుచున్న సొమ్మును దుర్వినియోగయుచేవి, కాము 

నర్మారుపు ఇవ్వవలసిన శనులు జకాయిపెట్టి, సేదీలు 
చెట్టుకు ఆశ్రమముళు శేయుచుండిరి వూర్వవు నవామ్మ 

డియ నళామిల అధ్ధికార పురుగులు హెచ్చుపొన్ము 

నొవగుడని జమీంచారులిను శాధీించుచుండికీ 

'జేళము తను స్యాధీశమైన ఏమ్ముట, ఇం గ్లీషకంచెనీభారు 
జమీందారులు తనుకు శెల్లింనవలనీన శిస్తు మొత్తము 

అను నిర్ణయించి, వానిని కఠినముగా నమాలుచేయు 

చుండిరి కొన్ని జమీంచారీలవలన మొ క్తము ఆదాయ 

ములో మూడింట రెండునంతులుకూడ ననూలు జేయ 

సాగిరి థీ శ 1708లో ఆశివృష్టివలన వంటలు పొడు 

శాగా జంచారులు నళ్కొరు శీస్తులు ఇెల్టించలేక 

కాకీలుపడిరి కొందరు మెల్లిగా చాకీలను పరిష్కరించిరి 

కొందరు పరిమ్మ రింపలేక ేచీలు పెట్టిరి ఆ సందర్భములో 

కంపెనీవారు కొన్ని జమీంచారిలను నళము చేసికొనిరి 

కంపెనీవారు | శ 16002 లో జమీందారీ (గమ 

ములలోని ర్రైతులనలన జమీందారులు ననూలుచేయ 

శగిన శిస్తులను జమీందారులు కం'వెనీవా)0కి చెల్లింశరల 

"సిన "పేష్కషును, శాళంశముగా విర్ణయముశేసిరి దీని శే 

ఫర్మనెంటు సెట్రిల్ళెంటు అనివేరు ఈ (బ్రకారము ™H 

శముగా నైనలాబేసీ జమీందారులకు నన్నదు బిచ్చిరి 

ఇమీంచారుళు తరువాత అనేక ఉపాయనుల ననలం 

వించి “రై తులనలన వరూలుచేయు శిస్తులను హెచ్చించిరి 

బ్రొతత్తరనుము అచేకనులు వసూలు చేయసాగిరి అందు 

వలర తగు శట్టునాటులు చేయుచు ఇంగ్లీషు |వ్రశుత్వము 

శారు జమీంచారీల చట్టమును శేయనలని నశ్చెను 

'ెలుగు రేళములోని జమీంచారీలలో బెల్ల గొర్భడి 

విజయనగరము ఇందు మూడువేల ఎక రములభూమియు, 

1868 (గానుములును ఉండెను ఈ జమీందారీ నిజమున 

కొళ సంస్థానమునలె నుంగెను డీని విసయనునగూడ 

కంపెనీవారు (క్రీ ౪ 1808 లో శాశ్వతమైన వై సలా 
జరిపి సన్నదు నిచ్చిరి తరువాత ఇంగ్లీషు ప్రభుశ్వముశారు 

శ్రీ ₹ 18682 లో ఇమీందారుగారికీ “రాజా! అను వీరు 

దమును 18 ఫిరంగులు శాల్ళు గౌరవము విచ్చిరి 

మొగలికుట్టు జమీందారీ ఆప్పులలోపడి శీస్తులు 

శెల్లించలేకపోగా కం"పెనీబారు వాటిని రద్దుశేసిరి “పెక్టా 

పురము జమీంచారీకూడ చాలి గొప్పదేశాని అదికూడ 

బుడగ న్దమై శిస్తులు లెల్లించలేక విచ్చిన్న మైనది ఏీళా 

పురము మాము ఆభివృద్ధి చెందినది, కృష్ణామండలమున 

నూజవీడు జమీంచారీ 180 లో “రెండుభాగము అయ 

నది కరవాత జ్యనులు రాగా మాజవీడు సగ 

భాగము 1879 లో నురల ఆరుఖాగము అయినది 

వేంకటగిరి జమీంచారులు హ్రైదరాలీవి [ప్రతిఘటించి 

కంచినీవారికి ననశయ. అయినందువలన వారికి నమ్మిన 

కంటు అయిరి 



ఈ జమీంచారులలో కొందరు రైతులను విథించి 

సొమ్మును పిండి దుర్వినియోగముశేసిరి కొందరు పార 

శాలలు మొదలగు |(ప్రడోపయు క్ష సంస్థరిను నిర్మించి 

(వఖ్యాతిగాంచిరి విద్యాభివృద్ధి! ఇజయనగర మలో 

శాజుగారయిన అనంగగజవకిగారు చేసిన దాన ధర్మ 

సులు మన జిల్లాలలో నేగా! చెన్నవట్టణమునగూడ 

వేటి! నిలిచియున్న వి 

రాయలసీను శాయలసీమలోనీ వివిధ మంగలములు 

గోలకొండ బుల్తాను దండయా[త ల అనంతరము 

మన మ్మడీయ నవామిలకునుు తరువాత మొగలు చక 

వర్తికిని లోబడెను చేశమున గాజులు మారినను ఆయా 

ప్రాంత ముఆలోని చిన్న ప్రభువులు, నాయకులు, పొళిగార్లు 

మారలేదు (గానువరపాలనము పండ్రెండు ఆయశాండ్రి 

చ్వారమునను, పంచాయకుల చ్వారమునము ఎబ్బటినలెచే 

ఇరుగుచుండెను బారంగ జేబు చనిపోయినపిదన వచ్చిన 

కిల్లోలములలో మవోళాష్ట్రల చండయా[శ్రలవలన ఈ 

(ప్రాంతములు కాధల ననుభవించెను అటువీమ్మట [| 7 

1% లో మైసూరు రాజ్యమునకు పరిపొలకుడైన 

హైదరాలీ (క్రీ 1780 లో కడవ నవాబును ఖై దుళేసి 

అళ్ళారి (ప్రాంతముల ఛా(క్రమింజెను హైదరాలీ అనం 

శరను టివ్సునుల్తాను నిజాముతోను కం'పెనీవారిళోను 

థ్రీ! 1792 లో చేసికొనిన సంధినలన కడవలోని 

కొంత భాగమును, ఇళ్ళారిలోని కెంళ భాగమును 

నిజామున $ల్చెను ఈ "రెండు మండలములలోని మిగిలిన 

శాగము టిప్పుసుల్తాను (కీ ౪ 1799 లో మరణింపగా 

నిజామువళమయ్యెను అనంతపుర మండలమును పొలించు 

చుండిన హంజేరాజరిను హైదరాలీ అణఛివేం దేశా 

(శ్రమణము చేయగా, ఇది యు కక్కిన మండలములవలెే, 
టిక్సుకాలమున (కీ శ 1798లో కొంత భాగము, 

1700 లో శక్కిన భాగము నిజాము వకనుయ్యెను ఆ 

మండలముల నన్నిటిని నిజాము శాను కంనీవా6! 

వై నికవ్యయము[్రింం ఇయ్యనలిపీన సొమ్ము కింద, క్రీ ₹ 

1600 సంవత్సరమున ఇచ్చివేసిను అందువలన లీవినీ 

దత్తనుండతము అనిరి తరువాత నర్ కిరుడమునందిన 

ఛానల్ మన్రోగారు ఈమండకళనులకు క లెక్ట రై, (ప్రజాను 
రంజకుడై పరిపొలించిను 1800లో అళ్ళొరిని కడన, 
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ఇళ్ళారి జిల్లాలుగా "శేరి 1888 లో అనంతపుర మండ 

అములో కొంతభాగమును బళ్ళారిలోచేర్చి, మిగత కాగ 

మును అనంతపురో మంఠలిముగ చేసిరి 

కర్నూలుకిల్లా మొగలాయి. సేవాధిపశికి జ గీరుగా 

నొవగజడెను అది అబ్బటినుండి నువామ్మడీయ నవాబు 

పరిపాలన క్రింద నుండెను (క్రీ శ 1755 భో కర్నూలు 

నవాబు హైదళాలీకి లో ఎడి కబ్బముగట్టుట కంగీకరించెను 

1/00 లో టివ్పుసుల్తాను అనంతరము కన్చముగొను 

నధిశారము నిజామున కొనగబడెను 1858 లో కర్నూలు 

నవాకై న గులాంరమాలుఖాను తమపట్ల రాజ్మధోవ 

'మొనరించె నని కంపెనీవారు 108) లో ఆతనిని ఖైదు 

చేఎరి కర్నూలు (బ్రిటిషు జిల్లాగా మారెను చెంగల్పట్టు 

జిల్లా 1687 లో తక్కిన కళ్చాటక (పాంకముతోఫాటు 

మొగలుసామాజ్యమున భాగమై ఆర్కాటు రాజధానిగా 

గల కర్ణాటక నవాలిలే పరిపాలింపబడసాగేను కర్ణా 

టక నవాబు ఇంగ్లీషు శారికి స్నేహితుడై అప్పురిపొనై 

కుద కీజిల్లాను కంపెనీవారికి 17 68 లో జూగీరుగానిళ్చెను 

డీనిని కంపెనీవారు వరిపాలింపసాగిరి నెల్లూరు కన్హాటళ 

నచాబు తమ్ముని కింద నుండెను అళడు మొడట (ఫెంది 

వారికో చేరనను తరువాత 1750లో ఇంగ్లీషువారిళో 

కలినెను, 1781 తో ఈ నుండిలనునైన శీస్తుననూలు 

చేయు పొక్కు నళాబు కంపెనీ కచ్చెను 1801 లో 

తక్కిన కర్జాటకముతోపాటుగా దీనినిటూడ నవాబు 

కం'వెనీభారి కిచ్చి వేసెను ఇఫ్పుడు కోయంబత్తూరు. అని 

వ్యవహరింసబడు (ప్రాంతమును పూర్వము జాఠానువాబ 

అనిరి అది హైదరాలీ నళము అయ్యెను తరువా 

టివ్పుసుత్తాను ఇంగ్లీషువారితో. 1719ల లో చేసికొనిన 
సంధి షరతు (ప్రకారము దానిని వారి కిచ్చెను 

హైదరాబాదు నిజామురాజ్యను = హైదశాబాడు 

నవాబు నిజానుల్లీఖాను 1808 లో చనిపోగా ఆయన 

కుమారుడు సికిందరుళావా నిజామయ్యెను దక్కను సుజే 

డారుడుగా ఢిల్లీ చక్రవర్తి అంగీశారమునుఫొండు 

నాటకము యథా(వశారము జరుసబడెను నీజాయు, 

మునీరు ఉల్చుల్కును (ప్రధానమంత్రిగా బేనినను 

దివాను చేస్కారగు చందులాలుగా'లే అన్ని వ్యననోర 

ములు జశిగింనసాగిరి ఆయన ఇంగ్లీషుభారికి ఆకు 
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టాలుడు. విజాము సైన్యము ఇంగ్లీషు ఉద్యోగుల 

సవోయముతో నంష్ట్ర రింసబఐడెను సికింరరుజానా సరిపౌలన 

కడపటి భాగమున పాడయ్యెను శాజ్యముతో వివిఢ 

|[ప్రొంతములందు శిస్తు వబూలు హక్కులు గుత్తికియ్య 

బడి ఆగుక్తేచారులు శావించు (ప్రకాపీడనము మితి 
మీశెను (వ్రభుత్వము బుణగ న్లమయ్యిను ఇంగ్లీ 1 

వారికి కాకీనడెను దేశనులో కల్లోలము కలిగెను చారి 

దోసిడీదొంగలు విజృంభిం దిరి ఇంగ్ల పై నైవ్యములీ 

కళ్లోరము. నడచనలిపి నల్ళెను అంట నిజావు 

సల్కారువారి. కోరిక జిల్లాలను వేరువేరుగా పరిపా “ 

లించుటకు ఇంగ్లీషు కలెక్టర్లు నియమింపవిడిరి ఈ ఎను 

యమునే కంపెనీవారు. నిజముఖు 11 6,660 

చూఫాయలిళ్చి ఉత్తగ సళ్కారులకు సర్వారి 

ఇారులై రి 

సకిందరుజాబా 1899 లో చనిపోయెను చాజరుకైలా 

నిజామయ్యెను అతడు ఇంగ్లీషు శలెక్టర్లను కీసి వేయమని 

తోను నురల దున్నరిసాలనము, |ప్రకావీడవము[ప్రారంళ 

మయ్యును అశాంతి హెచ్చెను 'చౌర్జర్యములు శెలశేగెమ 

శందుతాలు 1848లో కగ పదవికి రాజీనాసూ 

నిచ్చెను నిజాము నియమించిన మంత్రులు అసనుర్థుత్తెరి 

నిజాము సైనిక వ్యయము క్రింద బాలాసొమ్ము ఇాకీవడి 

1858 లో హైదరావాదులోని రాయచూరు మొద 

అయిన కొన్ని కిల్లాలను కం'పెనీనారి వశము చేసెను 

ఆశారిమున నిజాము క్రొలువులోనుండిన అరబ్బులు 

రోహిలాలు  ఆయుధజీవుల్లై కంటబడినవారోనై వెళ్లి 

ఛౌర్జన్యములు చేయుచుండిరి వారు చేయు చేరములను 

ఇారినాయకులే విడారించన లెనుగాని పొనూన్యవ్యాయ 

ములు విచారించ వీలులేదు అంధువలన వారుచేయు 

అశ్రమములకు మిశిలేసండెన. 

కాజరుచ్వాలా (క్రీ శ 1857 లో చనిపోగా అఫ్ జుల్ 

ఉద్దౌలా (క శ 1857.69) నిళామయ్యెను పూర్వపు 

మం|క్రియెన నుళాజ్ ఉలొముల్కుకు దగ్గరణందుగుడై న 

సాఠలాపజంగు (గ్రభానమంధ్రి యయ్యను ఇతడు చారి 

శెలివైననాడు. చేళవ్యననోరములను చాల సమర్థశతో 

నిర్వహించుట యేగాళ ఇంగ్లీ మ్మవకుత్వము వారికి నమ్మిన 

జంటుగానుండి "పేరుపొందినవాడు 

ఆంధ్రదేశ అర్థిక పరిస్థిటేలు భారత రేళనునకు 

ఇంగ్లీషువారు వర్తకము శేసికొనుటకు నచ్చునప్పటికి 

ఈ రేళములో చాల నున్నితములై న రవ పెళ్లాలు, జిలుగు 

వలునలు తయారగుచుంజెను మన పనీవాండు చాల 

చాజాకయిన వస్తువులను తయారుచేయుచుండిరి పొళ్ళా 

త్యుల కీ వన్తువులన్న చాల (పీతి అందువలన చారు 

కోట్ల లది విలునగల బంగారుకెచ్చి నునడేళములోని 

వబ్తువులు కొని ఎగునుకి చేయసాగిరి ఆ శాలమున మన 

'కేళముళోని నన్ననినూలురన నెల్లాలు ఇగ|తృసీద్ధములై 

యుండెను కెలంగాణమునందలి నొంచేడులోను, తూర్సు 

కోప్తాయందలి పొందూరు మొదలగు |పాంశములలోను 

అట్టి సన్న నిఖట్టయే గియారగుచుండెను నిజాము ర 

ముళోని వరంగల్లు, వారాయణసేట మొదలగుచోట్ల 

టన్సరు సట్టుబట్టలును, హైదరాబాదు, గచ్యాలలో నూలు, 

వట్టు కలిపిన మమా అను అపూర్వవు చేతబట్టలును 

తయారగుచుం'జను తెలంగాణమున చాలిచోట్లకరిగించిన 

ఇనుముతోను, ఉక్కుతోను ఆ నేళనస్తువులు చేయుచుండిరి 

నిర్శల, హైదరాబాదు, గచ్వాల, ననస్నర్తి మున్నగు 

చోట్ల కత్తులును, తుపొకులును చేయుచుండిరి నుఛిలీ 
బందరులో శాలికో అను బట్టలను, తూర్పుకోస్తాలో 

రకరళముల నూలుబట్టలిను తయారుచేసి ఎగుమతి జేయ 

చుండిరి జోరంగాబాొదు, నరంగల్గులలో ఆంపశానాలు, 

ఉన్ని, పట్టు తివాచీలు చేయుచుండిరి ఇంగ్లీషుచారు 

మన నచాలులను, రాజులను ఆ(క్రయించీ కంక లుకు 

బడిని సంపాదించుకొని నుగ పారిశ్రామికులు తమకు 

చౌకగా సరకుల నమ్మునట్టు నిర్భంధించుచుండిరి ఇట్టే 

స్థితిలో, ఇంగ్లీషుచారికి మన దేశములో శాజ్యాధిశా 

రము కలుగు సమయమునకు వారిదేశములో యంత్ర 

వరిశ్రమ స్థాపంపబడి, యంశ్రములవైని సరకులు 

తయారుచేయబడుచుం కెను అంకట మనదేశమునుండి 

ఆ'ేళ విధములుగా తీనీళొని వెళ్ళిన సొమ్ముతో యంత్ర 

సరిశ్రనులి నభివృద్ధిచేనికొని మరడేళములోని సరకులకు 

పోటీగా యం[్రములమీద తయారయిన సరకులను 

చౌళగా అమ్మి మన పరిశ్రమలను బాళనముచేసిరి క్రీ శ 

1క్ చాటి మనదేళములో లవ నెల్లాలను ఎగుమతికేయు 

వ్యాపారము పూర్తిగా ఆగిపోయినది 



చుధ్యభారతబులో పొలిటికల్ పుంటుగా బుండిన 

శ్ విల్కిన్ నన్ గాల క్ 1880 లో హైదరా 

శారు "రెసీ ఒంటుగారికి (వాయుము “*జేతగాం[డు కిచ్చ 

గాండ్ర స్థీరకి దెగివోయినారు నునయు యిం[త్రముఅమీద 

తయారుచేసిన నూ లుబట్టలమ ఈ "దేశములోనికి శెచ్చి 

ముంచే క్తివై చినందునలన ఈ 'నేళగాం[డినోటి అన్నము 

బునము పజగోొట్టినాబ౪" అనినాడు (Hyderabad 

Reudoncy Records, Vol 394, page 73) 

ఇట్లు అనేకవిధము లయిన వస్తువులను యంత్రముల 

'యిన చెికగా తయారుజే మన వరిశమలను ఛా 

నము చేసిరిగానీ ఉత్తర భారతమునను, కెలంగాణము 

లోను “రడీ” ఆను సంచలోవానుల నశ్ళెములు,గి'న్నెలు 

మొదలయినవానీకి అలి సున్నితములయిన నగిషీలుచెక్కి, 

వెండిపూళ పూని తయారుచేయు శేతినవిని ఇంగ్లీషువారు 

అనుకరించే లేశపోయివందున ఇబ్బటికీని ఆడి మిగిలి 

యున్నది 
రాకపోకలు రవాజొలు ఆకాలమున సారతుమిండి 

గోలకొండకును, అక్కడినుండి నుచిలీపట్టణమునకును, 
శెన్నపట్టణమునకును, గండిళోటకును వర్తకులు సరకులను 
తీసికొనిపోవుచుండిరి ఆ కాలమున చేళముఖో అన్ని 

ము ఖ్యవట్టణము లకు రాకపోకలకు మార్గము లుండెను 

శాని కంకరరోడ్లు లేవు మనుష్యులు సల్ల కీలలోను, 

గుజ్ణములవైనను [వయాణను శేయుచుండిరి నరకు 

లను బండ్ల వై నగొక, 'శెండు ప్రక్కలకు దిగు కంట్లములు 

అను సంచుల జతలను మోయు వేలళోలది ఎడ్డవైనను, 

కంచరగాడిదల వై నను బిడారులుగా తీనిళొనిపోవుచుండిరి 

ఆ కోలమున దేశమునందు శాంతి ద్రతలులేవు దారిలో! 

ఇందిపోటుదోంగలు దోచుకౌనుచుండిరి మార్గన్థులిను 

మోనగించి గొంతుకలకు ఉరపోసి చంఖ శగ్గులువిశ్చల 

విడిగా తిరుగుచుండిరి అందువలన వర్తకులును ప్రయా 

ణికులును అఆయుధపొణుల సహాయముతో పోవుచుండిరి 

ఈ పరిస్థితులలో పిండారీదండులు బయలుచేరి గ్రామ 

ములను కొల్లగొని, ఇండ్లను తగులకెట్టి, (స్త్రీలను భెరది 

(ప్రజలను కాధింపసాగిరి వీరిలో మళాశీదండులలోవినా లే 
గాళ మొగలుల శాఅములో నై నికులుగా నుండి వనిలేక 

తిరుగుచు డోవీడి రుచిమరగిన మనొన్ముడియులును 

ఆంధ్రదేశ శరిక్రము = 17 

ఉండీరి వీరితో (స్త్రీలుకూడ బయలుదేరి క్రూరకృత్య 

ములు చేయిచుండిరి గి శ 1814 నాటి! విండారీలి 

శైశ్యమున 81,000 గుజ్ణవుదళము, 15,000 కాల్బ 

లము ఉండెను ఎండాళీలు లెలంగాజమును రాయః 

సీమను ఉత్తరసర్కారులను దోచుకొనపాగిరి కంపెనీ 

చావ అను రాజ్యమున వీరి ఆగడిము లెక్కు డయినందుగ 

వీరవైన యుద్ధముచేసి ఇిరగొట్టి (క్ర ఈ 1881 80 

మధ్య కంపెనీవారు శగ్గులను పట్టుకొని రూబనూపిరి 

విద్యాభివృద్ధి ఇంగ్లీషువా గ చేకమున శమంతట 

+శాము ఇంగ్లీషు విద్య (వ్రవేశవెట్టలేడు ప్రజలలో నిద్యా 
థివృద్ధి గావింవలేదు కం'పేనీచారు మొదట వంప్మృతము, 

ఆరల్బీ, పొఠరశీ మొదలయిన భాషలలో పూర్వపు విడ్యా 

విధానము'నే పోషించిరి దేశీయులు కొందరు శఈమంఠతట 

శాము ఇంగ్లీషు నభ్యపీంచీ, వారి భొలువులోలేకి ఇంగ్లీఎు 

విద్య త్ర వేశవెట్టుడని కోరసొగిరి ఇంగ్లీషు దొరలకు Hy 

భామలు చేర్చుట ఆవసరమైనంగున శెన్నకట్టణమున 

శోటలో [కీ ౪ 1818 లో “ళాలేక' యను పాఠశాలను 

కం'వెనీచారు దొరలకో రకు జ్థౌపింిరి అండులో 'కెలుగు 

చేర్చిన దొరలు కొందరు తెలుగు వ్యాశళణములను 

ఇంగ్లీషులో రచించిరి నిఘంటువులను |ప్రీకటించిరి 
వాొకిలో శ్యాం బెల్, + విలియం (కౌన, సీఎ (శ్రౌను 

గార్లు (ప్రముఖులు 

చెన్నవట్టణమున ఆంధ (ప్రముఖు అయిన వనుగుళ 

వీరాస్వానుయ్య, కోమలేశ్వరపురం (క్రీనినానవిశ్ళై, 

'వెంళాకం రాఘవాచార్యులు మొదలయినవారు కలిసీ 

“హిందూ లిటరరీ పొనైటీ"ని స్థావించిరి కంపెనీ వర 

పొలనను గూర్చి ఆందులో (ప్రజలు తమకళస్ట్రము లెవరి! 

శవ్పుకొనవలెనో కెలువగల రాజకీయ వరిళ్ఞానమును 

ప్రజలకు కలిగింపదలచి శన్నపట్టణము మ పీముళోర్టులో 

అడ్వశేటు ఇనరరియిన జార్జినార్టన్ గారిచే (కీ ౪ 1882 

88 మధ్య ఉనవ్యానము లిప్పీంచిరి ఆ శాలమునవచ్చివ 

కరవులో వీరు చెన్నవట్టణమున వీదవారికి గంజి పోయు 

టకు వీర్చాటులుశేసి (ప్రజా నేవ చేసిరి వచ్చయ్యవృ 

మొదలియారుగారి చానధర్మములను ఐ యబ వనరోచి 

హిందూబాొలుర విద్యాశివృద్ధికి వాటీని వినియోగించు 

నట్లు నువ్రీముకోర్టునారి ఉత్తరువు పొందిరి 



ఆంధ్రదేశ దర్మకము 1 

ఈ ఎరిబ్ధరులలో తర్జన భర్ణనలు జరిగినపమ్ముట ఇంగ్లీషు 

వాడు తమకి ఇంగ్టీ ముచేక్చిన గుమాస్తాలు శావలసీ 

యున్నంటుక ఎట్టకేలకు ఈ డేళమున ఇంగ్లీషుభానను, 
నమును బోధించు విర్యావిశానబు ంచుటటు 

శ్రీ ౪ 1085 లో నిశ్చయించిరి 180 లో చెన్నఎట్టణ 

ముక స్థాసీంపబడిన ప్రభుత్వ పాళి కాలలో ఇంగ్లీషు అర 
వము, తెలుగు బోధించుట శేళ్ళాటుచేయఐతెను క్రీ ౪ 

1848 తో ఎచ్చయబ్బ పాకశాల స్థాపింసబడి అట్టి ఏర్పా 

టులే చేయబడెను 

శ్రైవ్తవనుళ వ్రచారము ఇంగ్లీబు కంపేనీవా రీడేళము” 

లోనికి ఛాలశాలమునరకు క్రై) సన నుకభోధకులను 

రానియ్య లేదు హిందువుల మళాచారములకట్ల 80'వెనీ 

వారు సానుభూతితో ్రనర్శించుచు హిందువుల కేవా 

అయనులను కొన్నిటిని ఇమే నిక్వహించుచుండిరి 

ఇంగ్లీషు క ల్టరులే 'కేవాలయములళోని ఆర్చకులను 

నియమించి విళ్యధూవగివ నై వేర్యముల 'కేర్ళాటులు 

శీయుచు, దగ్గరనుండి ఉత్సవములు అరినించుచుండిరి 

జేవాడాయముల వరిపొలననుగూర్చి క్రీశ 1817లో 
ఓకచట్టముటాడ చేయబడెను 

8లో 1818 తరువాత శై0ప్పవ నుక 

బోధకు లీ దేశమునకు నచ్చి విత్యాజోధనముఛ్వారమున 

త్ర్రత్తవ ముశవ్రచాంి ను చేయసాగిరి. పాళశాలఆందలి 

వల్లి ల మనస్సులు విరిచి వారిలో వీవరీకఖానములు కలి 

గింపసొగిరి హిందూచేశాలయములను త స్తన బరి 

పాలకులు నిర్వహించుట కాగుగలేరవి ఆందోళనముశేస 

చానీని మాన్చించిరి తిరునఠి మొదలగు నములు 

మహాంతున కోబ్చగించి కొంసెనీచారు తొలగిరి శై YE 

మకవ్రచారకులకు కంచెలీ సరిపాలనయిన పలుకుబడీ 

'హిశ్చెను ఉద్యోగుల వపోయముతో శారు 'కేశీయులను 

చై) ప్రవమతమున గలుపుకొన (ప్రయత్నించిరి (వకుక్వ 

పాఠళోలలందు తై విలు బోధియరునట్లు శేయుటకై (ప్రయ 
త్నించిరి కాని ఆదిజరుగలేదు ఆయినను, ఖై బిలునుగూర్చి 

|ద్రళ్నలువేనీ ఇవాబులు బెప్పళేనిచారిని వరీడఖలో 

శప్పించసొగిరి తప్పినవారికి ఉద్యోగము లొవగరయిరి 

కనుక లైవిలు కేర్చుకొనుట శస్పనినరి యయ, 

మై గిత్తవమకమున గలినీనవారికి కుటుంబము యొక్క 

అప్తిలో నొఘ్కలుపోకుం[ శాసనము జేయించిర 

అంతట కొంకమండి విద్యార్థులు క్రై) స్రవమతిమున 

కలియగా చేవ్నపట్టణయిన (పజలలో కల్గోలయు కలిగెను 

ఆశాలమున చేన్న వట్టణ మున రెలుగున ర్తకులలో (ముఖ 

లయిన గొజల లత్మీవర్చుశెట్టిగా రీ అన్యాయములను 
చి వీని వరికట్టుటకు కీ ₹ 1644 లో “ఛెన్నవట్టణ 

ఎలేళనంఘముో అను (వ్రళానంఘ మునుష్థాసిం చి, (కైసెంటు 

అను వ్యత్రికను స్థాపించి, దాని క'ళ ఇంగ్లీషు దొరోమి 

సంపాదకునిగా చేర్నరణేరి శైలి స్తవ నుకభోధకులును, 
కంపెనీ ఉడ్యోగులును కలిని చేయుచున్న అ|క్రనుములను 

గూర్చి విమర్శించి అనమ్మతి కీర్మానములను గాలించి 

గొవ్చ అందోళన ఇరిగించిరి 

ధ్రజల కష్టములు అ కాలమున దేశీయులకు 'పెడ్డ 
ఉద్యోగము లియ్యకుండిరి శొరలకు దేశ భామలుళావు 

ఆధిశారులు లంచగొండు అయియు౦డిరి న్యాయ విదా 

రణలో సామాన్యులకు న్యాయము జరుగసం జెను లోకీ 

నులు గనుండి చేరములు లేయువారిని కని 

"పెట్టలేక నిరవరాధులను శాధించుచుండిరి వల్ల వుపాగుకు 

నీటిసొకర్యములు లేవు శాలునలు, చెరువులు మగమ్మ 

శులు లేళ పాడగుచుండైను పన్నులు అత్యధికముగా 

మండినవి వానిని వమూలుచేయుటలో $0"పనీ అఢిళా 

రులు రైతులను చిత్రహింసలకు గురిజేయుచుండిరి దీనిని 

గూర్చి అత్మీగర్సుగారు తిమన।బ్రికలో విమర్శించి, చెన్న 

పట్టణ వ్వదేశ (ప్రజావంఘనులో తీర్మానములుగావించి 

మై అధిశారుల శంపి, సీనులోకాడ ప్రచారము చీయ 

సాగర కెలింాణములోని వరిస్థికులుకూడ ఇళ్లే 

యుండెను అక్కడ శిన్తు వననూలుశేయుటకు ఇజారాలు 

పొందిన గు శ్రెడారులును, సర్కారు నౌకరులును శిస్తు 

లను నసూలుచేయుటలో (ప్రజలను చి క్రహోంసలపాలు 

శేయచుండి రని | శ 1880 లో హైదరాబాదు లెవీ 
తెంటుగా నున్న నర్: భార్జిను మెట్కావుగాడు (వాసి 

వారు ౪ రాజ్యమున నళాబుగారు ముదలుళొని చిన్న 

యుడ్యోగివరకు కలనారి!ి నజరాళాలిచ్చి (వజలు శమ 

పనులు చేయించుకొననలసి యుండెను ఫోలీనులు 

అవ్రయోజపలై యుండ శాంశికద్రతలకు భంగము వాటి 

బ్రమ మైదళాజాదులోను, [గామములలోను దొంగలు 



బహిరంగముగా రోళ్ళు జేయుచుండిరి నిజాము రాజ్య 

ములో పిల్లలను "పెద్దలను శానినలుగా విక్రయించు 

చుండీరీ 

గాజుల లిద్మీవర్పు పెట్టిగారు చేసిన త్మీవమైన ఆంగోళ 

నము ఫలితముగా 1858 లో జేన్చిసేమురు అను నొళ 

పొల్ల మెంటు సభ్యు డీ దేశమునకు వచ్చి శిస్తుల వమాళ్ళలో 
జరుగు చితహింసలను జాచి వర్ణించినాడు అంతట 

మ(ానులో హింసల విచారణ సంధుము నియమింవ 

బడెను ఆ సంఘమువారు బయల్పరశిన ఆవ్యాయేముల 

ఫలితముగా ఇకముందు ఇట్టి ఆకృత్యములు జరుగరాదని 

(ప్రభుత్వము వారు (క్రీ శ 1654 లో (ప్రకటించుట 

కట్టించెను 

కం ె నీ సరిపాలనమున బ్రజళకుగల కష్టములనుగూర్చి 

చేళ[వఆ లెంత మొలపెట్టుభొనినను లాభము లేకపోవు 

చుండెను అప్పటి కదో విచారణభేసి తరువాత ఏమియు 

చర్య. ఆరునళ ఉచేడించుచుండిరి కంపెనీ |ప్రభుక్వ 

వీధానము నూరినగాని ఈ అన్యాయములు తొలగవని 

|ద్రజలు గ్రహొంచిరి 

సిషాయిళ వటారీ ఆను విన్లనము ళం 'నీచారి! 

రాజ్యాఢిఖారపు పట్టును మరల నొనగవల౭దని దేశములో 

అన్ని (ప్రొంకములనున్న |ప్రజాసంఘుములును ఇంగ్లీషు 

పార్ల మెంటునారికి నువాజరు లంవుకొన్నను (ప్రజల మొర 

అను పార్ల మెంటువారు “వెడశెవిని లెట్టిి 1858 లో 

మరల కంినీవారికి (ప్రకుళ్వాధికారము లఖించెను 

అంతట ఈ దేశమునందు దుష్పరిపాలనమును (పజొవీడన 

మును పెచ్చు చెరిగినవి 'చేళములోని రాజాలిన్కు నవాబు 

లను కంపెనీ వా రేదో సాపకో పద(ష్టులుగ జే 

శాజ్యములను కలువుకొనసాగిరి చేళముళోని (వలు 

శమకష్టములిను చె్పుళొనినను అలన పౌలనలు చేయు 

చారు ళ్లూరి (వజలజాధల దుర్శరము లయ్యెను 

క్రీశ 1867 లో ఇంగ్లీషు కంపనీ కొలువులోనుండిన 

నీపొయిలు ముందుగా తిరుగుశాటు చేసిరి, అంతట 'దేళము 

లోని (ప్రజలు ఇంగ్లీషు పరిపాలనను ఢిక్కోరించి 'జౌర్టన్య 

ములు జరిపిరి ఇంగ్లీషువారు చాలనుండి వధింవజిడిరి 

విష్లతశారులు కంగ్లీ మువాకి లోటలను స్వాధీనము చేస 

కొనిరి దీనికి ఇంగ్లీషువారు సిఫొయిలి పితూరీ ఇని పేరు 
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ను ఇది నిజముగా నొళ [ప్రజావి్లనమే 

ఇంగ్లీషుచా 'రెట్లో ఈ గండము గడచి ఇయటపడిరి 

"హైదరాబాదులో మశావేశనరులయిన మవాన్ము 

కియులు కొందరును, పోరావూరు అను లీరరు నంష్థానము 

చేలు వేంకటస్పనాయకుడును ఈ సందర్భమున తిరుగు 

కాటు చేసిరి గొని లాభము లేకపోయెను నీళాము 

ప్రభుత్వ మంకియైన సాలారుజంగు ఇంగ్లీ! షువారికి సనో 

యుడై కేళములో శాంతిని శాపాడెను క్రీ ఈ 1868 

1జ్ళ్ మధ్య గోచావరీ కృష్ణానదులకు ఆనకట్టలు నిర్మిం 

విడినందున ఈ మండలములు సుశితశ ముగా నుండి ఇందలి 

(ప్రజలు ఇంగ్లీ! షుకం వెనీవారివట్ల కృతజ్ఞలై యుండిరి 

శలుగు కిల్లాలనుండి కంనెనీ వైన్యములో చేరిన 'కెలుగు 

ఏపొయిల రళములను “లింగా లజిమెంటుి' అనిరి 

18567 లో నీపొయిలి తిరుగుకాటులో కెలుగు ఏీపొ 

బూలు చేరక పోవుటయే గాక ఆ వివశృమయనున 

ఇంగ్లీషువారికి గొప్ప అండగా నుండి వారి పతమున 

శతు సైన్ళములకో యుద్ధముశేసి జయము జిళూర్చిరి 

విన్లవను అణచు పంద ర్భృములో చేగాళ తరుగాత 

హడ ఇంగ్లీషువారు అనుమొనమున్నవారి నందరిని 

విచతుణ లేకుండ శాల్చిచేయపాగిరి ౪ సందర్భమున 

శెంతో రక్షపొతము జరిగను విన్లనా నంకరము 

కం'వెనీ వరిపాలన రద్దుచేయబడి (క్రీ ౪ 189 

నవంబరు 1 న శేడీన ఇంగ్లండు రాణిమైన విక్టోరియా 

భారత రేళచ క్రన ర్తినిగా |ప్రకటింపవిడెను ఇంగ్గాండుపాల్లో 

మెంటువారి మం్యతికింద భారత దేశమున గవర్నరు 

ఇనరలు పరిపాలన జరుగసా గను 

ఆ నమయమున ఇంగ్లీషు కొరతనమును మస్థిరముగా 

శేయుటకు అవసరమైన శాసనములు కట్టుకాటులు ఇవేళ 

ములు చేయబడినవి ఇంగ్లీషువారు భారత డేళ (ప్రభుత్వము 
నొక ఇనువ యంశ్రముగాభేని కథనము లైన వద్ధతుంలో 

పరిపాలన చేయసాగిరి ఇంగ్లీషుచారు విక్లజానంతరము 
శేయుచుండిన కకినశర్యలను కాచి పులు కయఫడి 

పోయిరి (ప్రజలు తమ కష్టములనుగూర్చి ఇెన్నకొనుట 

శయిన సానాపింవలేపండిరి ఆశాలమున కలకత్తాలో 

'హందూేట్రియటు' వ శ్రిశానంపాదకుడైన వారిళ్ళం|డ్ర 

ముఖర్జీగారు మాత్రము (పణం కష్ట్రమఖములను గూర్చి 

ర 48వ 
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'శ్రైగ్యముగా విమర్శించుచుండిరి అయన 1889 లో చని 

లోగా కృష్ణదాస్ పౌల్ గారు వంపాదకులై వన్రికే 'నెన్సటి 

వలెనే గై ర్యముతో నడపసాగిరి 
జాతీయ చైశన్యము [క్రీ ౪ 1515 నాటికి భారత 

చేళమున అన్ని[ప్రాంశములలోను కొంత జాతీయరైత 

న్యము కలుగపాగెను శెలుగుజేళమున క్ల ముఖ్య నగ 

రము శెన్నపట్టణను అక్కడ విశ్వవిచ్యా౭యము ఉన్నత 

వ్యాయస్థానము ఉన్నందున ఆంగ్లలిడ్యాధికులు కొందరు 

జేళపల స్థీతిగకులనుగూర్చి చర్చించుటకు ఆరోంభించిరి 
వారిలో (ప్రముఖులు నర్ టి నూధవరావు, దివాన్ 

ఇహొర్దరు ఆర్ రఘునాథశావుగాళ్గు ఆప్పుడక్కడనున్న 

ఇెలుగుచారిలో (ప్రముఖ్గులయిన ననప్పాకం అనంళా 

చాష్యలి, నీ రంగయ్యశాయుడు, తల్లాప్రగడ మళ్ళా 

శావ్వు న్యావతి నుక్నారావు మొదఅయినవారు Br? 

కొరకు పాటువడుచుండిరి చేశ ప్రజల అలి పాయ 

ములను (ప్రకటించుటకు మౌధవరావుగారు. స్థాపించిన 

“కటక్ పల్లీక్ ఒపీనియన్! అను గతిక కొలదిశాలము 
లోనే అంకరించెను అంతట వైవచెప్పబడినవారు అలో 
చింది జీ మ ఇన్మాణ్య అయ్యరు 'మొదఠయిన నారి 

తోడ్చాటుతో [క ౪ 1678 లో హిందూషత్రిక నొళవార 
వశికగా స్థావీంచి శేశియులలో రాజకీయ వ 

విర్ణానాభివృద్ధివి కలిగించు చ్యావములకు అందు[పళటించ 

సాగిరి వీరి కృనివలన శెన్నపట్టణనులో మచ్రానునునో 

జననళ్ల యను [వ్రజానంఘముకూడ స్థాపింపబడెను 

"ె ఆశాలమున పాశ్చాత్యులు కొందరు సంస్కృత భాష 
వళ్యనించి భారతీయ నుతధర్శముళనుగూర్చి పరిశోధనలు 

జరిపి, భారతీయ నాగరళతవయిన చాలగౌరనముకలిగి, 

మన రేశీయలలో జేళాథినూనము కలిగింవగళ వ్యానము 

అను, [గ్రంథనుళలను (బావికి (ప్రవంచములోని నుకధర్శ 

ముల నన్నీంటిని పరిశోధించి అందతి (పాశ _క్యమును 

ద్రనారముచేయుటప క్రీ ౪ 196లో దివ్యజ్ఞాన సమా 

ఇమయును అమెరిశాలో స్థాపంచిరి ఆ నీమాజముచాధు 

ఛారతణేళ నుశధగ్శుమ.లవై అభిమానము కలిగి ఈ 

జేళములోని విచ్వాంనులతోను చేదాంతులతోను ఉక్తర 

ప్రత్యుత్తరములు జరిప ఇక్కడికివచ్చి చేళముతో సర్యట 

నము చేసి ఉపన్యానము లొనగిరి మునచేళములోనిప్రము 

ఖులు వెక్కుమంది ఆ నమొజమున తేరి, బేళాభిమానులై. 
చేళోద్ధరణకు పాటుపడసాగీరి 

దిన్యజ్లాన పనాజ ష్థావకుల "గౌరవమునకు పాశ్రు 

లయిన వారిలో ఆ కాలమున మచ్రానులో వ్యాయ 

చాడిగానుండి గొవ్ఫ (బ్రవ్మాక్టావి యని "పేరుపొందిన 
శల్లా(పగడ సుళ్చారావుగా రొకరు వీరి (పోశ్ళావాము 

వచే ౪ సమౌజ శార్యాలయము శ్రీ 1882 లో ఆడ 

యారులో 'వెలకొల్పబడీనడి అ సమాజ నభ్యులలో 

కొందరు వీరి శిష్యులయిరి అందులో భారత దేళోద్ధరణ 

శొరకు పొటువడిన ఎ పీ పన్నెటు, ఎ ఓ వ్యూము 
అను దొరలుకూడ ఉండిరని సమాజ (గంథములందు వివ 

రింవవిడియున్నది ఈ సళ్యూముగారు భారత బేళములోని 

వివిధ ప్రాంకములందలి (ప్రముఖుల నందరిని వళోన్ముఖు 

లను గావించి 188కడిళంబరులో బొంబాయిలో శాం (గను 

మవోనళా సమావేశము నేర్చాటుబేసి శాం[గైను స్థావకు 

అలో నొళరయిరి (క్రీ పనప్పాకం అనంళాచార్యులు 

గారు, తల్లాప్రగడ మళ్ళారావుగారు మొదిలయిన ఆంధ్ర 

(వ్రముఖులు కేనలము రాజకీయ వ్యవవోరములండే నిమ 

గ్నులు గొక (ప్రజల విళ్లానాభినృద్ధికొ రకుకూడ పాటు 

వడిరి వీరి శృషినలనచే సంప్కృత శానూయణను 
శ్రీ చదలవాడ నుందరరామశొ(ప్రీగారి కెలుగు శాత్సర్య 

ముశో చక్కని సంపుటములుగా |ప్రక్షటింసబడెను ఇంళ 

ఎన్నో సంప్కృృళాంగధ్ర (గ్రంథములు |ప్రకటింపవిడినవి 
ఆ కాలమున మాసు రాజధాని కళాశాలలో 

శెలుగువండితులుగ నుండిన చిన్నయనూరిగారును, బహు 

జనవల్లి సీతారా; లుగారును, కొక్కొండ 
వేంకటరత్నం సంకులుగారును, కందుకూరి వీరేశలింగం 
వంతులుగారును, తుని వంస్థాన విడ్వాంసులుగానుండిన 

పరవస్తు రంగాచార్యులుగారును, కెలుగుభాషలో అనేక 

ములు రచించిరి ఆంగ్లజాపా సారిన్వతముల 
(వభావమువలన కెలుగులో (కొ శ్రరచనలు బయలుజేరి 

నవి వచన రచన ఆభివృద్ధి చెందినది జీలిక చరిత్రలు 

జేళచర్నిశ్రలు, పొళ్చాక్య ప్రకృతి విక్లానళాత్తుములు, 

నములు, (వహవనములు, కథలు, నవలలు బయలు 

'కేరివవి వీశేళలింగంగారి రాల శేభరచరిత్ర శ్రీ 1878 ళో 

|ద్రకటింనబిడినది అంతకుముందు కొక్కొండ వేంకట 



రత్నం సంతులుగారును, వరహారి సెట్టి గోపాలకృష్ణము 

శెట్టిగారును నవలలను (వాబరి ఐనను వీశేశలింగముగారి 

నవలయే ఇంగ్లీషు నవలలతో సరిపోల్చి తగినదయి.నది 

ఆ కాలమున నంఘమువగల కోన్ని దురాచారములను 

రూవుమాపుటకు వీరేళలింగముగారు (ప్రయత్నించిరి 

ఆతి బాల్య వివావాములను, భోగము మేళములను, 

నరకట్నములను ఆరికట్టుటకు వారు (ప్రయన్నించిరి 

వితంతు ఈక వువర్వివావాములు చేయుట 

మని నిరూపించి ఆ సంస్కారమును చేయ |జ్రియత్నిం 

చిర ఎంతలేసినను దేళము గొఢని[దనుండి మేల్కొన్న 

శేదని (క్రీ చిలకమర్తి అక్ష్మీవరసించాముగారు తమ 

స్వీయ చరిత్రలో (వ్రాసినారు [క శ 1894 డివెంలరు 
"నెలలో మ(దానులో జరిగిన శాంగైను మహాసభకు చిలక 

మృర్తి అడ్మీనరసింవాముగారు వెళ్ళిరి 1895 లో శాకి 

వాడలో మొదటి గోచావరీమండలి సథ జరీగినది దాని 

ఇ్యాపతి మక్బాశావుగా తధ్యతులై ర లత్మీనరబంహము 

గొళానొటీ రాజకీయ పరిస్థీకులను (వజల స్థితిని వర్షించుచు 

వదునాల్లు పద్యములు రచించి చదివిరి సభాసదులు 

వరనకులై రి ఆ పద్యములందు ఇంగ్లీషు దొరతనముళోని 

శాంఠి భద్రకలు, క్రమపరి పొలనము, రాకపోకల బొళర్య 

ములు మొదలగు లాథములు కొన్ని (ప్రజలకు కలిగిననని 
వివరింనఖడినవి నన్నులు అత్యధికముగనుండి రైతులు 

జాధపడుచున్నా రవి, ఆధికారులు అంచగొండు శై యున్నా 

రని, ముననబు కరణములు ఐం|టోతులు కూడ రైతు 

లను పీడించుచుండిరని, అప్పలలో మునిగి సావుశారు 

లకు పొచ్చు వడ్డీల నిచ్చుకొనవలవీవచ్చి జాధవడుచున్నా 

రని, వారికిని చారి పళువులకును తినుటకు గడ్డియే 

మిగులుచున్నదని ఆ సద్యములందు చెప్పిరి పొలింపవిడు 

వారికిని పాలించు దొరలకును మధ్య శాంగ్రైను బక 

సంధి నూత్రముగను (వ్రకువులి లోవములను జూపు 

నొక నిలువుటడ్డముగ డన్నదనియు చారుగ్గడించిరి 

(శూడు స్వీయ శరత, పుటలు 115 181) 

దివేంకి 

ఆంధ్రదేశ చరిత్రము ౪ (|క్రీ ళ 1900 నుండి 
నేటివరకు) - (క్రీ ౪ 1000 సంవత్సరము వాటికి 
ఆపేకు హిమాచలవర్యంతముగల భరతఖండము నందలి 

ఆంధ్రదేశ కరిక్రమ V 

భూభాగమెల్లి (వీటిషు స్మామాఖ్యములో చేర, పెచ్చు 

శాగము ఇంగ్లీ షువారచేత స్వయముగాను, మరికొంత 

భాగము వారికి లోబడిన సంస్థావాధీళులశేశను పొలింవ 

విడుచుండెను ఇం గ్రీషురాణియగు విక్టోరియా మవోరాక్టి 

'శేరున పార్లమెంటువా రంవిన ఛాజ|ప్రకినిి యగు గన 

ర్నరు జనరలు (క్రింద వివిధ రాష్ట్రము అందలి గవర్న రులు, 

శేంద్ర రాష్ట్రీయ, వ్రభుక్వ శార్యాలయ శార్యదర్భులును, 

ఇార్మిక్రింద వివిధ జిల్లాలలోని శలె్టరులు, ఇతర అంగ్లే 

యోద్యోగులు కలవీ క్రమముతన్నని ఒక మహాయం త్రము 

వలె వరిపాలించుచుండిరి నంస్థావాధీశులు రాజ ఫతినిధి 

మాటను జవదాటక వారి[కింది యధిశారులిగు ెసికెంట్ల 

శనువన్నల 'మెలగుచుండిరి 
పూర్వ మొకవ్పుడు ఆంధ్ర చ(క్రవర్తులశే వరిపాలింస 

విడి ఆంధ్రమవో పొమాజ్యములో చేరిన భూఖాగము 

లలో కొన్ని ఇంగ్లీషుచారి దొరతనము కాకమునుపే 

మొగలాయి సొ[మాజ్యమున శలుఖకొనవిడి వారి[్రీంద 

చక్కను మవేదారుగ నుండిన హైదశాశాదు నిజాము 
(్రీందను, కొన్ని భాగములు కర్నాటక నవాబుళాజ్యము 

లోను, కొన్ని భాగములు మైనూరు కాజ్టములోను, 

మరి కొన్ని భాగములు ఓ(ఢ్రరాజులై న గజపతుల రాజ్య 

ములోను కలువుకొనలిడెను అందుచే కెలుగు (పజల 

యావానములు కొన్ని కెలంగాణములోను, కొన్నీ 

శాయలపీమలోను, శొన్నీ ఉ  శ్రరోనర్కారులందును, 

కొన్ని ఇగ్హరు మొదలైన మన్యప్రదేశములళోను చెల్లా 

శెడరై యుండెను అంతియేగాక ఒకప్పుడు ఆేతు 

వింఛ్యాచలమును గల దట ణావథమునందు వ్యాపించి, 

అక్కడక్కడ నెలకొన్న 'తెలుగువజలు జరవదేళము 

మధ్య మధుర, తంకావూరు, శీలము, కోయంబత్తూరు 

కల్లాలలోను, కన్నడ కేళము మధ్య బెంగుళూరు కోలారు 

కిల్లాలలోను, మనోకాష్ట్ర చేళమధ్య మునన్కు ఉక్కళ 

శాష్ట్ర మధ్యమునన్కు మారుమూల (వ్రకేళములలోను 

చిక్కుకొని పోయిరి: ఆంధులు తమ శాజ్యమును, అధి 

శారమును వలుకువిడిని కోల్పోయి విజాతీయరాజులకును, 

వవాబులకును, తుదకు (థెంచి ఇంగ్లిషు వర్తక కంచెసీ 

ప్రభుత్వముల వారికిని లోబడి శమ స్వాతం[త్యమును 
అళ్ళ'గారవమును కోల్ళోయి ఎక్కడిచారక్కడ లేవలేక 
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ఆంధ్రదేశ ఛరిత్రమ VY 

పడియుండిరి జకన్నుడు డక ణాసథమువందు విజ్ఞాన విణ 

సములక్కు సంస్కృతికి 'మేలుఅంతిగముండి ఆం|ధ్రత్వము, 

అంధ భాషాభ్యానము తవఫలమునగాని లభింపవనివించు 

కొన్న మవ కెలుగుదనమ్ము, శెలుగుఖావ దుస్థితిలో పడినవి 

1900 వంవశ్చరనమువాటికి తెలుగువారి (వధాన 

అవానములు హైదశాజాదు నైజాము పరిపాలనములో 

చేరిన తెలంగాణపు శల్లాలలోను, మదళాము గరాజధాని 

చేలు గవర్నరు సరిపొలనములో శేరిన శాయలసీమ, 

ఉత్తర సర్కారు జిల్గాలలోను ఇమిడియుండి అయా జిల్లా 

క లెక్టరుల పాలనము [కండ నుండెను మ(ద్రాను రాజధాని 

లోని భాగములన్నియు -వెనుండి దొరతనము చారు 

కారీచేయు ఉ త్తరువుల (ప్రకారము ఆయా జిల్లా అధికారు 

అచే పరిపాలింబిడు చుండెనేశాని ఆయా (ప్రాంతముల 

(ప్రజల కందు నలుకుబడిలేదు గవర్నరుల చెన్చు చేతలలో 

నుండుభారివి కొందరిని శానననభలందు నియమించుచు 

ప్రథుశ్వమువారు వారిని కీలబొమ్మలనలే చూచు 

చుండిరి జిల్లాలలోని రవొచారులు, (ప్రాళమిళవిద్య, 
ఆరోగ్యము, మొడళలై న వానికి సంబంధించిన వ్యవవోరము 
అను చక్క బెట్టుటకు క లెక్టరులు నియమించిన సభ్యులు 

గల జిల్లాలోర్డు నంఘములను, వట్టణనుంద లి పారి కుర్ధ్యము 

ఆరోగ్యము, (ప్రాథమిక విద్య మొదలైన పనులు చక్క 
ఇెట్టుటటు కూడ కలెక్టరులు నియామకముచేయు పుర 

పొళళ నంథుములను [ప్రభుత్వముభారు వర్చాటు చేసిరి 

వాలికి నిజమైన అభికారము లెవ్వియులేవు అన్ని సను 

ఇను సర్కారు ఉద్యోగులే నిర్వహించుచుండిరి 

ఇంగ్లీషువా "లేనని శేసినను శమ 'కేను లాభములన్న, 

గౌరవమును అలోచించుకొనయే చేయుళుండిరి చారి 

యధిశారము క్రింద సంస్థానములను పరిపాలించు దేశీయ 

రాజులను, నవాబులను కనిపెట్టి యుండుటశై రెఎజెంట్లము 

నియమించిరి తను డొరకనమును జలపరచుకొనుట తై 

వైన్యములను చేళములో నలుమూలలను గల కంటో 

వ్మెంటులను దండు |ప్రజేశములళో చెలకొల్సి యుంచిరి 

శమ వైన్యముల రాకపోళం కొరకును, తను సరకుల 

శాళపోళల కొరకును, అవనరముశైన రవాచారులను 

నిర్జించిరి బందిపోటులు మొదలై నవి లేసండ చేయుట 

కును, దేశములో కల్లోలముగావి ఆళాంతిగాని |ద్రజలికుండ 

నుండుటకును పోలీనునలమును చేర్చియుంచిరి తమ తానే 

చారులైన జిల్లా క లెక్టరులశే వేరముముమోవు నధికార 

మును, వాటిని విచారించు నధిశారమును ఇచ్చిరి ఈ 

జేళమున ఇంగ్లీషు విచ్యా విధానము వెలకొల్చు విషయ 

ముళో కూడ వారనలంబించిన పద్ధతి చిత మైనది మొదట 

వా రింగ్లీషు విద్యను (ప్రోక్సహించలేదు మొదట 18126! 

'శెల్ల రొరలకై నుద్రాసు సెంటు జార్టికోటలో నొక 

శాలేళీని స్థాపించి, అందుళో అరవము, తెలుగు పండిళు 

లను నియమించిరి వారు రచించిన గ్రంథములు కొన్ని 

ఇవ్పటికిని గలవు తరువాత తమకు కావలనినట్టు [ప్రభు 

శకిగల గుమాస్తాలను, చిన్న ఉద్యోగులను తయారు 

శేయుటకు గానలనీన ఇంగ్లీషు విద్యను బోధించుటకు 

188 లో నిశ్చయించిరి అందుకు శావలనిన పొాఠళాలలు 

కళాశాలలు జీల్లా ముఖ్య పట్టణములిలో స్థాపిందిరి 

ను వరీతచేయుటకు నిశ్వవిద్యాలయములను 

14? లో రాజఛానీ నగరములందు స్థాపించిరి ఇళ్లే 

చేళములో శాంతి భ(ద్రతలను (శతు పద్ధతిని నెలలొల్పు 

టప న్యాయస్థానములను నెలకొల్పి వివిధ శాజధానీ 

నగరములండు ఉన్నత వ్యాయస్థానములను స్థాసీంచిరి 

మన చేళములో కై) ప్రవమశ (వ్రచారమునశై వచ్చిన 
మిషనరీలు విడ్యాళోధనము శేసియు వైద్యళాలలను 

(ప్రజల నాకర్షించి శను మతమున కలుపు 

కొన వ్రియకల్నించుచుండిరి 

చే[ములో నై లునూర్గములను, తంతి శపాలా మార్గ 
ములను వేయుటలోకూడ ఆంగ్లేయ (ప్రభువులు తమ 

సైన్యముల కొరకును శమ 'న్యాఫారమునకును ఆనన 

ఈము లయినవానిని మ్మాతము నిర్మించిరెగాని, దేశీయ 

|ద్రజల యానళ్యకములను గమనింనలేదు ఆంగ్లేయ (వ్రకు 

త్వము వచ్చీన తరువాత పూర్వమునలె ఆరాజశము 

శేపండ, రాచజాటలలో దోపిళ్ళు లేకుండ శాంకిళ దశలు 

శరిగినమాట నిజము; ఈ (వ్రభుశ్వమున ల్లి వారీకివీ, 

జశయులపను వివాదములు జరిగినవ్పుడుతన్చ న్యాయ 

పరిపొలనము చక్కగా జరిపిననూట నిజము , గోచానరీ, 

కృష్ణానదులకు 1646 bbe మధ్య ఆనకట్టలు నిక్మించిరము, 

మరికొన్నిరోట్లు నీటిననతులను కల్పించియు, వళ్ల వుస్తాగు 

వ్యవపాయయి నభినృద్ధి చేనీనమాట నిజము శానివా రన 
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ఆంకీంచిన అత్యధిక మయిన వన్నులను విధించు వద్ధతివలన 

"రైతులకు చాల నాధ కలుగుచుండెను యం[శ్రవరి[కమల 

నభివృద్ధి శేయనందున 'చేళ ప్రజలు జర్థికముగా వెనుకపడి 

ఇంగ్లీషువ ర్తకుల పోటీకి నిలువలేకుండిరి దేశము చారి 

(ద్యమున మునిగియుండెను ఇంగ్లీషువారు తమపట్ల 

క క్రివిశ్వానములుగల వ్యక్తులను రయారుచేయటకు 

చారీకి కొన్నీ లిరుదముల నిచ్చియు, నిజమైన అధికారము 

లేని కొన్ని (వజాప్రతినిధి సంఘములందు వారినీ నక్యు 

బగ నియమించియు, భారతీయ (వ్రభుభ క్తులి నర్గమును 

నిర్మించుటకును ప్రయత్నించుచుండిరి ఇంగ్లీమురాణి 

జన్మదిన సందర్భ మునను, (వతి సంనత్సరాడి (జనవరి 

1వ శేదీ) వాడును బిరుగుల పట్టికలు (ప్రచురించి కాము 

బిరుదు లిచ్చినవారిని దశ్చారులకు రావించి గౌరవించు 

చుండిరి రాణీగారి జన్మడినోత్సన దర్భారులు మొదతైన 

నభలేగాక్క, ఆంగ్ల రాజభక్తి యువన్యానము లిచ్చుటకు 

వీలయిన సందర్భము లవేకములు కల్పింపబడుచుం డెను 

(క్రొక్త పాఠశాలలు, కళాశాలలు, వైద్యశాలలు, జిల్లా 

బోట్టులు మొదరియిన వాటి స్థాననోత్సవనములు, 'వాటి 

చార్జీ కోత్సవములు, ఉద్యాన కృషి నంధుముల చార్జీ 

కోత్సవముల్కు రెడ్ శాన్ బార్గికోత్సచములు, కాల 

శట సంధఘనళలు మొదలయిన సళ్గలయం దీ |ప్రభుళ కి 

(్రదర్శేనము జరువబడుచుండెను వాని ఆవ్యోన నంథ్లు 

ముల శార్యదర్భుల ఉనన్యానములు, ఆ సక కధ్యతక 

వహించు గవర్నరులు, [పథుత్వ కార్యదర్శులు, క లెక్టరులు 

మొదలయినవారి ఉపన్యానములు ఆ వళలందు వద 

రింపబిడు ఇంగ్లీషు సకాకములు, ఇంగ్లీషు అలంక రణ 

ములు, ఆ నథలకు వచ్చు చారి చేనభామలు ఆంగ్లేయ 

దొరకనముయొక్క గొప్పతనమును |ప్రదళ్ళించి రాజ 

భక్షీని పోత్సహీంచుచుండెను 1097 న సంవత్సరము 

వాటికి (లిటిక్ సామ్రాజ్యము జలు ఇంగ్లీషు రాణియైన 

విట్టో[యా సీంనోవన మధిష్టీంచి అరువది సంవత్సరములు 
విండినవి అంతట భారళచేశమువగల ఇంగ్లీషు ఉద్యో 

గులు, [వకుళకి పరాయణులు చేళమంతట వజ్రోత్సన 

నళల వేర్పాటు గావించిరి అందు జళరినిమించి యొళరు 

విజ్టోరయ్లారాణ యొక్క గుణగణములను, ఆంగ్లేయ 

దొరతనమువలన భారత దేశమునకు గలిగిన లాథములను 
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వీవరించుచు ఉపన్యానము లిచ్చి, పద్యములు, పాటలు 

(్రాని శదివికి ాజభథ కిని బోధించు నాటకములు (వద 

రెంవబ డెను వారీకథలు, సంగీత సాహిత్యనభలు ఏర్పాటు 

గావింపజ డెను అంధ దేశములోని వ్రముఖులగు కవులు, 

పండితులు ఈ (ప్రదర్శనములందు పాల్గొని తను కీ 

వంచన లేకుండ రాజభ కిని (వదర్శించిరి 

శా నొకటి శలచిన డై వమొకటి తలచును అంగ్లేయు 

లీ శేళమున నిర్మించిన (ప్రభుత్వ యంత్రమునందలి కట్ట 

డిట్టములు, నిజంధనవులు నీరు స్థాపించిన [వభుత్య 

+నంస్థలును భారతీయ [ప్రజల కొక విధమయిన శితణము 

నిచ్చినవి ఆంగ్లోయ పరిపాలనా విధానములందు. దే 

యులు శితణముపొంది, ఆరితేరి రాజకీయ వరిజ్ఞానమును 

సంపొదింవసాగిరి ఇంగ్లీషముచారి విధ్యా విధానము నందు 

స్వాతం త్య ఖానములతో నిండిన ఇంగ్లీషు సాహత్య(గ్రంథ 

ములను చదువుటవలన భారతీయులలో స్వరాజఖ్యవాంఛ 

కలిగెను చదువుకొన్నవారి మూలమున ఈ స్వాళం త్య 

ఇావములు శనసామాన్యమునందు వ్యాపీంపసా7ాను 

ఆంగ్లేయ వరిపొలినమున ఆం(ధులు నుాను రాజ 

ఛానిలో శేరియుండిరి చెన్నవట్టణ ష్థావనమునందు జాని 
దు కెలుగునారు భాగస్వాములుగ నుండిరి 

చదువుళొరక్పు న్యాయ విచారణములకొరకు, (దభుత్వ 

వ్యవనోరములకొరకు, శెలుగుజిల్లాలిలోని శారు తర 

చుగా లాజధానీ ముఖ్యవట్టణమైన బెన్నపట్టణమునకు 

పోవుచుండిరి మొదట విశాఖపట్టణము, శకినాడ్క 

ఇందరు చేవులనుండి పొగయోడలలోను, వెజవాడనుండి 

ఇకింగ్ సోమ్ కాలువద్యారా సడనలలోను, చెన్నవట్టణము 

నకు పోవలసి వచ్చుచుండెను కొన్ని సంనశ్సరముల కరు 

చాత రై లుమీద పోవ వీలయ్యెను 1000 సంక్సరమున 

గోచావరినయిన నై లువంతెన తయాకుశాగా ఆ అక్టోలరు 

నుండి సరాసరి రై లునడునపాగను కెలుగు కీల్లాలలోని 

నలుప్రక్కలకు ళాకఫోకలు నులభములై అంధులు నంఘీ 
భావముతో తమ అఖినృద్ధికారకు కృషీ చేయ వీలయ్యెను 

ఇెన్నవట్టణమునకు (వదూణ సొళర్యము లఖివృద్ధి చెందు 

టతో కెలుగువారి జననంఖ్య ఆచట ఇంకను హెచ్చు 

అయ్యెను రైలుమార్గములు నీర్చాటగుటనలన భారక 

కేళమునందు ఆంధధ్రులకన్న ఎక్కు. వరాజకీయే పరిజ్ఞాన ము, 
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సాహిళ్యాభివృద్ధిగాంచిన వంగ కాస్ట్రీయులతోను, నువే 

శాష్ట్ర (పజలతోను, ఇతర భారతీయులతోను కలనీ పర 
నృర'చేమలాభములమగూర్చి యోచించుటకువీలయ్యెను 

1885 త్రో స్థాపించబడిన శాం[్రైను మవోవథకు శాఖ 

లుగా కెలుగురేళమందు వివిధ మండలపశథలు జరుపుచు 

శాంగ్రోను సంచేళమును చ్యా చేయ వీలయ్యెను 

రాజఛానీనగరములో రాజకీయ, ఆర్థిక, సాంఘీక, 

విజ్యానిషయములను వలువురతో కలిసి చర్చించుటకును, 

అక్కడ |వ్రకటింనబడు లేశీయ ఇంగ్లీషు 'చార్రావ| క్రిలందు 

శన కష్టసుఖములనుగూర్చి [వ్రకటించుటకును, |ప్రభుక్వ 

మునపు చెప్పుకొనుటకును, తను ఊేనులాథములకు ఆన 

వరోనుయిన కృపి చేయుటకును |ప్రజఆకు అనకాకము 

కలిగెను కాననవథ లేర్చడిన కరువాక అందలి చర్చ 
అందు కెలుగు ప్రతినిధులు పాల్గొని రాజకీయ పరిజ్ఞాన 

మును సంపాదించి వ్రశావతినిధి (వ్రకుత్వవగ్ధతులు, 

|ప్రకాక్స్మిపౌయ |్రకటనరీతుంను అలనరుచుకొన కలిగిరి 

చాజభావీనగరమందు స్థాపింపజడిన మ్రాను విశ్వవిద్యా 

లయమునందును, కళాళాలలందును, పొళశాలలందును 

అరనముతోబొటు తెలుగునకుకూడ చాల (ప్రాముఖ్య 

మొసగలికుటనలిన చెన్నవట్టణమునందు గొప్ప శెలుగు 
వండిశులు, కవులు స్టీరనివాన ముల ఉిర్చర్రుచుకొనిరి 

శెబనలో అచ్చుకూటము లుండుటవలిన ఉద్గ్రింథములు 
[వకటింపవిడపా గను కొన్ని మానవ త్రికలును వెలసినవి 

1900 సంవళ్సరము నాటికి ఆం[ధ్రవేళములో నలు 

[ప్రక్కోఅనుండి వండికులు, కవులు, గాయకులు, రాజభాలీ 

నగరమునకు వచ్చుచుండుటవలన అక్కడ కెలుగుభాషాఖి 
వృద్ధికి ఛాలా కృని, జరుగుచుంజెను బహుజనపల్లి పీలా 

శామాడార్యుణుగారు బెదలళాడ నందరళామళాస్త్రీ 

గారు, వీళా రామళాస్త్రీగారు, వరవస్తు రంగాచార్యులు 

గారు, కందు కూరి వీరేళలింగముగారు, కొక్కొండ వేంకట 

రత్నముగార్కు గురజాడ అప్పారావుగారు, వేదము లేంక 

ట్రాయశాస్త్రగాడు మొదలియినవారి (గ్రంథములు, ఉవ 
వ్యానములు; వ్యానములు (వళటింపజడసా గాను అందు 

వలన ఇెలుగుచారిలో లిజ్ఞాన విశానములు కలిగను 

చిలకచు ర్తి లక్మీనరసింవాముగారి బాటకములును, |వ్రహా 

ననములును 1000 నాటిక (పీకటింవబడెను అవాటికే 

తిరువతి చేంక'బేశ్వరళవులు ఆం ధ్రదే/ములో నల్నిపాంక 

ములకు పోయి కళానధానములను జేయుచు, నొనారాజ 

నందర్శనము చేయుచు ఆం (ధ్రసంస్కృతిక వ్యా ప్తికలిగించు 

చుండిరి ఇళ్లు మవోళవియు గాయకుడును, న_ర్తకుడును 

అగు అదికట్ట నాశాయణడాసుగారు తమ స్యప్రన్ద్ధ వారి 

కథలను చేళమంతట ఛెన్సచు విజ్ఞావవికానము కలిగించు 

చుండిరి చాలమంది యువకులు ఆయన శిష్యులై దేళ 

మంతటను ఆయన సంచేళమును (ప్రచారము శేయు 

చుండిరి 1900 వాటి! కొన్ని సంవత్సరములకు పూర్వమే 

నాటక |ప్రదర్శనములిం చారికేరిన ఛార్వాడ వాటక 

నమాజమువారును పొరసీ సమాజము వారును, ఆంధ 

చేళమునకు వచ్చి హొింటీనాటకోము లొడినందున 'కెలుగు 

'కేళములో అన్ని ముఖ్యపట్టణములందును నాటక సమా 

జము లేర్చడి నాటక (వ్రదర్శనములు వ్యాన్లి చెం'చెకు 

అందులో కొన్ని విళ్ఞానభోధళములును, చేళళ కి పూరి 

తములును అయి యుండెను ఆ శాలమునాటి కింకను 

మ్రైసోరు పంష్థానమునగూడ శెలుగుభాన నొధరించు 

చుండిరని అనాడు మైనూరులోను, జెంగుళూరులోను [వళ 
టింవబడిన తెలుగు లివిలోని ఆసంభ్యాకములగు నంన్కృృళ 

(గ్రంథములును, ఆంధ్ర (గంథ ములును నిదర్శనముగ 

నున్నవి ఇళ్లు శార్వేటినగర సంస్థానముచారును, వెంకటగిరి 

మువారును, పీశుపురము వంస్థానము వారున్ము 

ఆంగ్రభావను వంగీత సాహిత్యములను పోషించిరి చిన్న 

ముచా రయినను పోలనరవు జమీంచారుగ్నారైన 

కాజా కొళ్చెర్లకోట చామచంధడ్ర వేంక టకృష్ణా రావుగారు 

“నరన్వళి” యమ వృత్రికను (ప్రకటించుచు ఆందేకో 

పురాతన |గంథములను ము దింపించుచుండిరి పోలవరం 

శాజావారు తమ యాస్థానమున తిరుపతికవిగారి శయ 

మిచ్చి ఆదరించిరి ఏలూరులోని రాజా మంక్రి ప్రగడ 

శుజంగరాపుగారును కవులను పోషించుచుండిరి 

విశాఖవట్టణము జిల్లాలోని విజయనగర నంస్థానా 

ఢీశులగు ఆనంద గజపతి అభినవ భోజుడని, అభినన కృష్ణ 
కేవరాయ అని (ప్రసిద్ధి కెక్కునంతగా సంగీత సాహిత్య 
౯౪౨ నాదరించెను ఆయన కరచుగా తన ఆస్థాన కవుల 

తోను, గాయకులళోను, వండితులత్రోను, శెన్నవట్టణము 

నకు వచ్చి నివసించుచుండెను 1897 లో ఆయన శని 
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పోవువరక ను ఆయన అంధ నంన్క్యృతి వ్యా వ్ విజ్ఞాన 

వీకానములకును, మూలకంబముగ నుండెను (వ్రవంచము 

నందు విభ్యాతిగాం చిన దిన్యళ్టాన నమాజము యొక్క 

(వాన శాశ్యాలయము 1888 లో ఆడయార్లో నెల 

కొల్చలిశుటకు ముఖ్యముగా కాకినాడ శాపురస్తులును, 

చెన్నవట్టణ హైలోద్టలో న్యాయచాదియు నగు తల్లా 

[ప్రగడ నుక్ళాఠావుగారు శారకు లని దివ్యజ్ఞాశ సమాజ 

ష్థావకులే (వ్రాసయున్నారు అందువలన ఈ సమాజమున 
అంధుల నేకులు వభ్యులై విచేళములనుండియు, భారత 

'జేళములోవి వివిధ |ప్రాంశములనుండియు వచ్చిన పథ్యు 
లతో కలిసి వ్య పొళ్చాత్య మక ధర్మములను 

గూర్చియు సంస్కృతిని గూర్చియు చర్చించి జాన పము 

పౌర్టనము గానించి చేళాభిమానుశై. శాంగ్రైను మవో 

నశా స్థావనమునకు తోడ్పడి చేళాభివృద్ధికి పాటువడుట 
కనకాళశము కలిగెను ణప శామళ్ళన్ణ వరోమపాంన 

శిష్యుడగు వివేశానందప్వామి చెన్నరట్టణమునకు వచ్చి 
ళామళ్ళష్ణుని నం దేళమును ఆంధ్ర, (ద్రావిడ దేళములందలి 

జనుల శోందజేఎనాడు ఆయన 1908 లో దివంగతుడగు 

నప్పటికే ఆయన బోధనములు, ఉపన్యాసములు [వజలలో 

మంచి విజ్ఞానమును చేళాభిమానమును కలిగించెను నంగ 

శేళమునందు. వర్ధిల్లిన (లిహ్మానమాజము యొళ్క పరి 
కుద్ధాన్లీక మత బోధనములును, నంఘ సంస్కార కాన 

ములును (క్రమక్రమముగా ఆంధ్రచేశమున 'చ్యాపింన 
సాగెను (వివ్శావమాజ గ్రచారకుడైన శివా శాస్ర 

గారు మొదట 1881 లో ఆంగ్రరేశమునకు వచ్చిరి 

శరువాత 1890 తోను 1007 లోను కూడ మరం 

వచ్చిరి తరువాత నందేమాతరోద్యనుమున ఆంధధ్రదేళ 

మున శాజకీయోసవ్యానము లిచ్చిన వివీనచం ద్ర పొలు 

గారును మొదట (ఆ్రహ్మానమాజ [వచారకుడుగచే వచ్చిరి 

వీరేళలింగము పంతులుగారు (ద్ఫ్మొననూజ పథ్యుల్రే 

త పునర్యిచావోధ్యమము కొరకును, నంఘవంస్థారఘు 

కొరకును పాటునడిరి ఆంధ దేళమున శాజనుహేం[ద 

వరము, బందరు, మొదలై నచోట్ల |బ్రహ్మానమాజ శాఖలు 
ప్రార్థన సమాజములు స్థాసీంసబడెను ఆం ధ్రదేశమునం 

దన్ని వి్లనులుగా నిజ్ఞాన వికానము కలిగినందు వలననే 

వీరేశలింగముగారి స్రీ వునర్వి నాపావంథు నంన్మరణోద్య 

ఆంధ్రరేశ చరిత్రము VY 

నుములు కొనసాగుటకు వీలు కలిగెను (ప్రజలయండు 

ఉచారథానములు, విజ్ఞానమును వృద్ధిచెంచుటవలిన జే, 

తరువాత నంగరాష్ట్ర సందర్భమున (గ్రజ్వలించిన విదేళ 
వస్తు ఐహీష్కార స్వరేశీయోద్యనుములు జకి త్వరిత 

ముగ అంధధ్రదేశము వలముకొెను ఒకప్పడు నునము 

అనుకొనిన నంగతులే చేళములోని మక సంఘ విను 

యము౭ందు జరిగిన మార్చుఠికు శారణమగుచుండును 

1900 సంవశ్చరమునకు పూర్వము కొన్నీ సంవత్సరముల 

క్రిందట ఆత్మూరి అత్మీనరసింపా సోమయాజులు గారను 

నొక వైళ్య శిభామణి తీ పువర్వివాహములందు 

జోక్యము కలిగించుకొ చెనవి ఆగ్రవాంచి, (శ్రీ కంకళరా 

చార్యులవా రాయన్నవై అంత టేసీరి అంత పోకుయూ 

జలుగొ రాయనవై న అియోగముశేని హైళోట్టవరకును 

పోవగా శంక రాచార్యులువారికి రు £00 లు జరినూనా 

విధింపబడెను కీని ఫలికముగా శ్రీ పువర్వివావాము 
లందు పాల్గొనీవవారివి గార్చిగానీ, జాతి, నుక, కుల 

వివకక లేకుండ భోజనముచేసిన హరిని గూర్చిగాని, 

శంకరాచార్యులబారు. మొదరిగు పీళాధిపళులు చర్య 

నీపళెనుటకు థయనడిరి ఇందువళన 'ేళములో రాజ 

కీయ సాంఘిక విషయములందు అన్ని కులముల వారును 

గలిసీ వనిచేయ వీలు కలిగెను 

పందొమ్మిదవ ళళాళ్లి అంత్యభొగమునను, ఇరునదన 

శారి ఆరంథమునను అవేళ శారణములవలన భారత 

జేళమునం దశాంతి చెలశేగెను అనేక రాష్ట్రములలో 

శాటకములు చెలరేగి (ప్రజలకు దుర్భరణాధ కలిగించెను 

బొంకాయి శాష్ట్రమువ మవిమోరి వ్యాధి ద్రవేశంచి 

అశేపలు జనులను కనపొట్టన శెట్టుకొవను ఈ సందర్భ 

మున (ప్రభుత్వముచారి చర్యలను కీవముగా విమర్శిం 

చిన చేరమునకై దేశపు ట(గ్రవాయపలలో నొకరగు 

శీ కాలగంగాధరతిలకుగారు కారాగారమున కంస 

విడిరి రూపాయ మారకమునకు నరజంధించిన నూర్చులు 

'కేళమున శార్థిళముగా గొప్ప నష్టమును 'ఇచ్చిసస్టైను 

ఈ శాలమున భారత దేశమునకు శాః్రతివిధిగ కేకెం చిన 

కర్టను ప్రక్లువు తన నోటి రురమదనమునలన శారతీయుల 
నచేక్రమారులు శిరన్చ రించి, అనమానింఛి, వారియా[గ్రవా 

మునట సా క్రుడయ్యెను ఇట్టివరిన్టీతుశళో నంగశాక్ట్ర ము 
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విస్తీళ్థను.లో చాల "చెద్దదిగానున్న ందునను ఇననంకీర్ణమై 

యుశ్నందునను మునల్మాను జననంఖ్య అఆధికముగానున్న 

కూర్చు భాగమునకు ఢాశా ముఖ్యపట్టణముగ కేసి, 

హిందువుల జనసంఖ్య ఆధిక ముగనున్న భాగమునకు కల 

కళ్తాను శాజధానిగ లేసీ కెండుగాష్ట్ర ములుగ చేయుట 

జాగుండు ననీ అప్పటి ఆంగోయ [వ్రభుళ్వాధి కారులకు 

తోచగా కర్టను దీని కంగీకరించను జంగాశా విభజనము 

1906 న సంవత్సరము అక్టోబరునెల 16 న శేడీన 

అనుళుభోనికి వచ్చెను బంగాలీ మాతృకావగాగరి [పజల 

నిట్లు నిడడీయనళదని ఎందరు మొరపెట్టుకొన్నను కర్టను 

వినలేడు అమలులోనికి వచ్చులోనలబే కర్టను వేరొక 

సందర్శమువలవ కనసదలికి రాజీనామా విళ్చెను, కాని 

జంగాళో విళజనమునూ (తము మారలేదు ఐంగాకీయులు 

శనుప ఘోరమయిన అన్యాయము జరిగిన దని దుఃఖపడి 

భూవగ్యాకాళములు |్రడ్డలగుశంకట్ అందోళనము జేసిరి 

హిందూ చేళములోని అన్ని ఖాగములివారును నింగాళీల 

యెడల పొనుభూతి కలిగి కమతమ దేళములలో గొప్ప 

సథలుడేవి దొరశనముచారి చర్యలు ఖండించిరి ఈ నిష 

యమున అంధులు బెనుకసడలేదు ఈ విషయములను 

గూర్చి భెన్నవురి శాజధానిలో లాజకీయోపన్యానము 

శీయదలది లివివచం[ద్రపాలుగారు కలకళ్తానుండిఖయలు 
చేర జరంవురమ్ము విశాఖివట్టణముల మీదుగా కాజ 

మహేంగ్రవరము, శెళవొడ, ఇందరు, వెల్లూరు మొడ 

ఆయిన  పట్టణములండు ఆంగ్లేయ దొరశనమువారు 

హిందూ దేశమును పొలించుచున్న వద్ధతులను [వబలిముగా 

ఖండీంచుచు. (వతిదినము ఇంగ్లీ ములో రీర్ణోవన్యానము 

లిచ్చుచుండిరి వాటిని (వ్రతియూరమ ఎవరో (ప్రముఖులు 

'శెలుగులోని కనువడించగా వేలకొలది (వః లు|క్రేక వూరి 

శులు శాసాగిరి ఆ సందర్భమున 

శీ A “భరతఖండను చళ్కరి పొడియోవు, 

హిందువులు లేగదూడశ్రై యేడ్చుచుండ 

కెల్లి వా రను గడుసరి గొల్లి చారు 

వీశుపచున్నారు మూతులు లిగియకట్టి “ 

అని చిలకను ర్తి లక్మ్మీవరసించాముగాది పౌలు గారీ తీట 
త్యాసానంతరము చదివిన పద్యమును వివి రాజము హం ద్ర 

వరములోని నళానదులు వ్రిర్ళోండ ము సగులునట్లు 

చప్పట్లుకొట్టి వలునూరులు వానిని చదివించుకొని కంర 

పాకము చేసిరి అది అన్ని స(తిళలలోను (ప్రకటింపలిడి 

ఆం(ధచేశమంతటను వ్యాపించి, (ప్రతివారి నోటను విన 

వచ్చుచుండెను వారికథలలోని కెక్కెను ఆంగ్లేయ దొర 

శనమును గూర్చి ఆంధధు లెట్టి యభిపాయమును కలిగి 

యుండిరో దీనివలన వే విదిశమయ్యెను 

లిసినచంద్రపొలు అంగ్రరేశ పర్యటనమువలన వండే 

మాతరోర్యమము 'త్రలుగుచేళనుంతటను వ్యాపించెను 

అయన ఉవన్యానములు విన్నవారు పరవళుతై కళ్ 

తణమే విచేళవస్తు బహిష్మా_రదీత గ కొనసాగిరి వానిని 

చూచి తక్కినవారాశాలమున ధరించుచుండిన గ్ధాప్కో 

మల్లు బట్టలను విసర్జించి స్వజేశీ చేత బట్టలను ధరింపసాగిరి 

వంచేమాశర నును మాట న్వ రాత్యమం|క మై నలు! ప్రక్కల 

(్రతిథ్వను లిచ్చుచుండెను ఎచ్చట చూచినను ర్రేళళ్ల క్రి 
పూరికములగు సౌటలు, నాటకములు, వొరికథలు, భజ 

నలు ఉవన్యానములు, ఎచ్చట చూచినను లోళమాన్యుని 

తిలకధారణము, ఎక్కడ చూచినను చ్యాయాను క్రీడలు 

త్రీలుః పురుషులుకూడ నీజేశాభినూనమునందు మునిగి 

శేలుచుండిరి చిన్నపిల్లలు, తుదకు గోరువంకలుకూడ 

"వం దేమాఠరమ్ మన దేళాజ్యం” అని పలుకుట వరిపొటియై 
పోయినది 

1907 వ నంవత్సరమువ హిందూ బేకములో ననేక 

స్థలములందు విదేశవస్తు ఇహిస్కూరము, స్వరాజ్య నంపొ 

దనము, జాతీయవిచ్యాభివృద్ధి యను విషయమును గురించి 

(్రజలు త్మీవముగా వాలోచింవ సాగిరి ఆ కాలమున 

శాజమహపేౌందవరమున “అంధ్రశీనరి యను నక్రిళ 

యును, బందరులో 'కృష్ణాన [కిక యు నిట్టి జాకీయభాన 

ములకు తోడ్పడు వ్యానములను (ప్రచురించుచుం లెను 

ఈ కృషిఫలిశముగా శాజనుహేం[ద్రవరము, విందరు 

మొదరయినచోట్ల జాత్రీయసొళళాలలు, స్వచేశవరి[శ్రమలు 

స్థానించవికెను, 

1907 వ సంవత్సరము మే వెల 9 న కేదీన పంజాబు 

(వ్రకుక్వమువారు 'కేశాభిమాలియు, మనోపురుషుడువైన 

లాలా రిఖవతిరాయిగారిని వట్టుకొని నిష్కారణముగ 

జర్మాకు కొనీపోయి మొండలే ఇెరపొలలో నిర్బంధించి 

యుందిరి ఈయనను కాం(ను అధ్యతునిగా చేయన్య 



నని శిలిపగారి వాయకత్వమున ఆనాటి తీవ జాతీయ 

చారులు (ప్రయత్నించిరి ఇందుకు విరుర్ధముగ మిక 

వాదులు శాం|గైనును నూరత్లో సమావేశపరచి 

రనవిహోరఘోషుగారిని అధ్యతునిగాచేసి యుండిరి అందు 

వలననే అక్కడ అల్లరి జరిగినడి ఆశాడు ఆంధ దేళమున 

విద్యార్ధులలో గొప్ప నంచలనము కలిగెను వారు తిలక 

ములు ధరించి మెడలబో నందేమాశర పళకములను 

ధరించి, చేతులలో వందేమాతర ధ్వజములను బూని 

పీథులలో నూశేగుచుండిరి కొందరు విచ్యార్థు లట్టి పకక 

ములతో శాలేకీలప పోనగా కళొళాలల ఆధిశారులైన * 

శెల్లదొరలు వారినీ వెడలగొట్టి రెండేండ్లనర శేళాలేజీ 

లోను చారిని చేర్చుకొనరాదని శాసించిరి వారికి కు 

శ్వోద్యోగము లివ్వశాదని 'గౌకెటులో |ప్రకటించిరి ఇట్లు 

శితింవటడిన వారిలో రాజమ హీంద్రవరము ఆర్టు శాలేకీ 

నిద్యార్థియెన గజనల్లి రానుచంద్రరావుగారును, గెలు 

నింగు శాలేజీ విద్యార్థి యగు గాడిచర్ల వొరినర్యో త్తమ 

శావుగారును ఉండిరి ఇట్టి యువకులందరును దేశ వేనా 

వరాయణుత్రై 8 

నూరళు ఇాంగ్రామలో మీఠచాదులను సరాళ్గవించిన 

శవ జాకీయవాదుల వాయకుడగు లోళనూన్య లాల 

గంగాధరతిలకుగాలే భారత దేళములోని ఆశాంతికి కారకు 

అని తరిచి ఆయనను వట్టుకొలి నిర్భంధించుటకు ఆంగ్లే 

యాౌథిళారులు కృతనిళృయులై ర ఆయన ఆళాలమున 

కీసర” అను మవోరాష్ట్రవతికలో థ్రానీన వ్యానము 

అందు రాజీయ హళ్యలను శమర్థించెనని, వారి వత్రిక 

శార్యాలయమున కాంబులను కయారుజేయు శాగికము 

దొరిశెనని ఆయననై శాజుధోవా చేరముమోపి ఆయ 

నను పట్టుకోని నం'కెళ్ళు వేసి చ్యాయిస్థ నమునకు తీసికొని 

వచ్చిరి ఆయనకానేరమునకు 28 7 1906 *ేదీన ఆరు 

సంవత్సరములు డ్వీపొంతరజాన శితయు చేయిరూపా 

యల ఇరిమొనాయేను విధించి ఆయనను బర్మాలో 

మాండలే చెరసాలలో శెట్టిరి దీనివలన భారత దేళమున 

గొవ్చ నంచలనము కలిగెను గాడిచర్ల వారినర్వో శ్రమ 

శావుగారు బెజవాడలో బోడి వారాయణరావుగారితో 

కలసి స్వరాజ్యవ శికయను నొక ఇెలుగు జాశ్రీయన క్రి 

కను వడిపించిరి ఆందులో దొరలను దూషించి ఇంగ్లీషు 
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(ప్రథుత్వముపట్ల శాజరోవాము శేపెనని ఆయనను, నాగా 

యణరావుగారిని (వభుక్వమువారు పట్టుకొని 1908 ళో 

శకినశితను విధించిరి ఆ శేను హైకోర్టుకు వెళ్ళినప్పుడు 

|వథుత్వ వ్యాయచ్యాది కోరిక ననుసరించి వారిసర్వో 

త్తమ రావుగారికి విఢింవబడిన శీత చాలదని 14 8.1909 వ 

శేదీన మూడు నంవక్సరనుల శకారాగారవానమునకు 

హెచ్చుచేనీరి 

అనసామాన్యమును భయపెట్టవలె*ని శాఅకీయ 

చేరములకు నట్టుకొనలిడిన వారిని పోలీసుచారు చాలొ 

ప్రూరముగ జూచుచు వంశెళ్ళతో దివి *ి&తురైన 
వారీ తలలు గొరిగించి మల్లచివ్నలందు పురుగుల అం౭లి 

పోపి బాధింపఫాగిరి ఇట్టి కఠిన చర్యలు తీసికొవినందున 

(ప్రజలు భయేసడిపోయిరి అంతట ఆంధదేళమునందీ 

యుద్యమము అణగిపోయినదని ఆంగ్లేయ (వళుశ్వము 

శారు అనలొనిరిగాని, చేళాఖిమానము [పజల వాడ 

యమునందు గాఢముగా నాటుకొని అవే రీతులుగా 

శార్యరూవము 'చాళ్చిసాగేను, (ప్రజలలో విదేశ వస్తు 

విహిమ్కారము స్వదేళవన్త్వభిమానము స్వరాజ్య వాంఛ 

చొచ్చెను చేళములో చాలచోట్ల వ్య దేళనస్తువులు జేయు 
చాలు జాతీయ పాళశాలలు వెలయక శ్చెను 

ఆనాడు కాకీయ వ తీకలతో నగ్రగణ్యమైన కృష్ణా 

వతీకను (క్రీ ముట్నూరి కృష్ణాశావుగారు (ప్రకటింన 

పొగిరి కోవళ్లె వొనుమంతళావుగారు వ్యాయానాద 

వృత్తిని త్యజించి బందరు జాతీయ కళాళాలా స్థావనమునకు 

రాని అభివృద్ధికి శమ జీవివమును ధారపోయసాగరి 

డాక్టరు భోగరాజు పట్టాలి సీశారానుయ్యగాసను ఉద్యో 

గాభిలాన విడనాడి కాశీయశారియైరి కొండా వెంక 

టప్పయ్యగారును దేళశప్తలై 'జేళపేచా నరాయణులైరి 

తరువాత ఆం(ధాభ్యుదయనునపీ తోడ్పడివవారు చాలా 

మంది ఆనాటి యువకులే కిట్టీ పరిస్థితులలో చే | ళీ 

కొమష్టాజూ లత్మణరావుగారు, వారి స్నేహితులైన 

మాడపొటి వానుమంక రావుగారు, రావిచెట్టు దంగొ 

శావుగారు మొదలయినవారు కలివి 1907 లో హైదరా 

శాదులో విజ్ఞాన చం(ర్రికా మండలిని స్థాపించి, తరువాత 

చావని శార్యస్థానమును చెన్నవట్టణమునకు మార్చికి 

లిళ్లాన చంద్రికామండలెలో |ప్రశటింన౭డిన మొడటి 
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(గ్రంథము న్వశం[త అమెరిశా ఆధ్యతు డగు అ(వవోము 

లింకను జీవిత చరిత చానిని రచించినవారు గాడిచర్ల 

వారి సర్వో శ్రమరావుగాశే చానికి పీలిక (వాయుచు 

లమ్మణ రావుగారు వంగళాష్ట్రములోమ, మవోకాష్ట్ర 

శేళములోను వైజ్ఞానిక పొహిళ్య విషయములందు 

లేశాళ్యుదయము కొరకు జరిగిన కృషిని వివరించి 

అం(ధుబుకోడ చారివలెనె కృషి చేయట అవసరమని 

వక్కాగించిరి అ(గంథమాలయందు (వ్రళటింనలిడిన 

(గ్రంథముకెల్ల శెలగుచారిలో విజ్ఞాన విళావము కలి 

గించి చేళాఖిమానమును పురిగొల్చగల ఉత్తమ (గ్రంథ * 

ముళే అండు ముఖ్యముగా 1910 న సంవక్సరమున 

(ప్రకటించబడిన “ఆంధ్రుల చరిత అంధులలో గొప్ప 

శేళథ కిని పురికొల్నిన చరక (గ్రంథము చానికి (క్రీ) అత్మణ 

శాన్సగారు వీశిళ (గ్రాయుచు “భారత ఖండాంతర్గతను 

లైన ఒక్కొక్క చేళముయొక్క చరిత్రమును విపుల 

ముగా (వ్రాయించి |ప్రకటించనశెనని మండతిచారు 

యళల్నించుచున్నారు. ఆంధ్రులకు ఆంధధ్రకేళ చరితము 

అత్యంళానళ్యకముగచా పూర్ణ మొళవ్పుడు ళాజ్య 

వి శ్రీర్ణమునందు ఉన్నత నాగరకత యందును, బుద్ధి 

'వైశవమునందును, అంధులు వబాందూడేళశమునందలి 

యన్య రాష్ట్రము వారికి దీనీప్రోయినవారు కారని ఈ 

చరిశ్రవలన క్పష్ట్రపడగఆదు * ఆని చారు (వాయుటలో నే 

ఆంధ్రరాష్ట్ర [వ్రఃలు మరల ఫూర్వవు మవోన్నకస్థికి 

లొందవఅెనన్న భావము ర్యోకళ నుగుచుండెను 

శ్రీ లత్మణరావుగారి మనొళాళయమే అనాడు ఆంధ్ర 

చేళాఖ్యదయము కొరప పొటువడిన చారందరకు 

నుండెననుటకు సం దేవాము లేడు 

1910 వ సంవత్సరమున గుంటూరులోని ఆంధ్ర 

యువజన సాహిత్య వంఘమునండలి నభ్యులు ఆంధ్ర 

రాష్ట) లిళ్శాణావళ్యకతనుగూర్చి ఆలోచించి ఒక తీర్మా 
నము గావించిరి ఈ నళ్యుంలో & శే జొన్నవిత్తుల 

సరువాథమ్ము కీ శే చల్లా శేషగిరిరావుగార్లును, (క్రీ 

ఉన్నన లక్మీనారాయణగారు మొదలియినవారు ఉండీరి 

అయిశే దీనినిగూర్చి అవ్వుడు (ప్రచారముగాని కృషీగాని 

జరుగుట కనశాళము లేకపోయెను ఇంకలో వాంగ 

'జేళమునందు కలిగిన విజ్ఞాన విశానముయొక్క ఫలిక 

ముగా బయలుదేరిన అనేక (గంథమాలలు కేళాథ్యుదయ 

మునకు శోడ్పడగల గ్రంథములను [పచురింపపొ గెన్సు 

ఆవేక పత్రికలు వెలసిను తరువాత ఆవేక ఆము ద్రిక 

(గ్రంథములు చీకరించి, ఆం(ధవాబ్బయ వరిళోధనము 

గాలించి, మన భాషకు చాల నేవజేసిన అం ధపాహిత్య 

వరివత్తుకూడా 1011 లోవీ ప్థావింనవిడెశు దాని 

మొదటి వార్షికోత్సవము 1018 లో శెన్నవట్టణమున 

జరిగెను తరువాత (వఠినంవళ్సరము నొళ పట్టణములో 

చార్జి కోత్సనము జరుపసొగిరి అ నమయముననే ఆంధ్ర 

జేళములోని వ్రకివట్టణమునందును పుస్తక భాండాగార 
ములు ౦వబిడి, (గ్రంథములను, వ(కికలిను (పజల 

శందించుచు, ఉనన్యాసము లేళ్చాటుచేయుచు, [పజల 

విళానమునకు తోడ్పడసాగెను (ప్రతి సంవత్సర 

మును చార్జీ కోత్సవములు జరువుచు ఆంద్ద [ప్రముఖుల 

యధ్యమక[కింద మనోనభలు జరుపుట (ప్రారంభమై అధి 

శ్వరలోనే ఆంధ్రదేశ గ్రంశాలయోద్యమనుగ Cy 

మించెను 

1918 లో ఢిల్లీ దశ్చారు జరిగెను ఆ సందర్భమున 

పూర్వము శేళమును శలవర వెట్టి! బంగాకొ విథజనము 

రద్ధుచేయండి ఐంగాళీకాన మాట్లాడు [ప్రాంతము లెళ్లి 
వొకేరాష్ట్ర) మయ్యెను భారళదేళ రాజధానిని కలకళ్తా 

నుండి ఢిల్లీకి మార్చిరి 'కేళములో నన్ని ముఖ్యవట్టణము 

అందును ఉళ్సవములు నథలు జరిగెను ఇట్లాశాలమున 

వివిధ సంస్థల వారు శేసిన కృషియు, బా శేర్పరచిననథలు 

ఉత్సవములు, శ్రపన్యాసములును (ప్రజలలో విజ్ఞాన నిశా 

నమును ఆంగర్రాభిమానమును కలిగించి కార్యదీతను పురి 

కొల్చుచుం డెను 

శనంగరాష్ట్ర) విళజనం సందర్భమునను, తరువాత 

చానివి రర్జుచేయునవృుడును జరిగిన చర్చలనలనను, ఆ 

శాలమున వడచిన (చనంగముల వలనను, శాః ప్రతినిధి 

మొదళగువారి రాజకీయ లేఖలవలనను, భాషాసామ్యము 

కాకై్యక్యత, (్రక్యేక శాష్ట్రనిర్భాణమునటు ముఖ్య 
శారణములవి నృష్ట్రీ ళరింనబడినవి” అని శ్రీ చేళళ క 

కొండా జెంకటప్పయ్యేగా శే జంధ్రోద్యమము యొక్క 

పుట్టు వూర్యోత్తరమురిను గూర్చిన ఒక వ్యాగమున 
థ్రానీనారు 



1918 వ సంవత్సరమున కృష్ణాకిల్లా మవోనళ నిడద 

నోలులో జరిగినప్పుడు ఆంధ్ర దేశమందలి [ప్రముఖులు 

చాలమంది అచ్చట నమా వేళమయిరి జిల్లా వభలవలెనే, 

ఆం(ధ్రదేశ మంతటికిని (ప్రతి సంవత్సర మొక్కొకచోట 

మవోనభను జరిసించుట యు క్తమను భావము వారికి 

తోచినది ఆంధ్రమహోనళా సమావేశము ఆంధ్ర వ్యకి 

శ్వమును దృథవరశి నర్వతోముఖముగా ఆంధ్రజాకి 

నుద్ధరించుటయే ముఖ్యోద్దేశముగ గలది యగుటచే, ఒక 

ఖాత, ఒక నంన్కృతి, ఒక భార్మితము గలిగిన అంధ్రు 

లెల్లరు నోక శాష్ట్రములో బ్ర శ్యేకంపబడుట అళ్యం 

శానళ్యక నును భొనము వెంటనే ఆం|గ్రయువకుల 

వ్యాదయములందు 'మొలిశె్తివడి అట్టి యువకులలో 

శ శీ వొన్నవిత్తుల గురువాథము, కీ శే చల్లా శేష 

గిరిరావుగార్లు చీర్కొనరగినవారు ఆంధ్రరాష్ట్ర) తీరా 

నము వైనబెప్పిన కృష్ణాజిల్లా మవోవథలో నే (ప్రవేశ పెట్ట 

ఐజెనుగాని ఆది సళాలములో కేజడనందున అధ్యతులు 

బానిని నిరాకరించిరి అంతట నా యునకులును, వింజి 

మూరి భాననాణార్యులుగారు, ఉన్నవ లత్మీభారాయణ 

గారు మొదలగు పెద్దలును చేరి ఆంధ్రరాష్ట్ర నిర్మాణము 
విషయమును చర్చించి చాని అనళ్యకతను గుర్తించి 

అంధధులలో (వళోధము కలిగించుటకు ఆం(ధ్రోద్యమము 

సొగించికి ఈ విషయమై (ప్రభారముచేయుటకు కొండా 

వేంకటప్పయ్యగారు కూడ వూనుకొనిరి ఈ సందర్భ 

మున శమిళ్ళప్రాంతములనున్న కెలుగునారిలోకూడ 

ఆంధ్లోద్యను (ప్రజారము జరిగినది 

ఈ (ప్రచారము యొక్క. ఫలిశముగా జావట్లలో 1918వ 

సంవత్సరమున [ప్రథమ అం|గ్రమనోనభ ఆరువబడినడి 

మ్రాను శాష్ట్రీయ శాసనసభలో సభ్యులుగనుండిన ఖీ 

అయ్యా నరసిం 'పొళ్వర శర్మగారు నభకు ఆధ్యతళ వహిం 

చికి అంధ్రశాష్ట్ర నిర్మాణ వినయనునుగూర్చి విచా 

రించి మరునటి సంవత్సరము జరుగు అంధ మనోసళకు 

నివేడించుటకు శీర్మానించిరి 

1914 లో లరోపొ మహానంగామము (ప్రారంభ 

మయ్యెను (ప్రజలకు వార్తా వక్రికలయం దఖిరుచి వెరి 

గను ఇదివరకు బొంబాయిలో (క) కాశీనాథుని నాగే 

శ్వరళావుగారు వడుపుచుండిన ఆం(ధ్రవ[కికను చెన్నపట్ట 

ఆంధ్రదేశ చరిశ్రను 7 

ఇమునుండి డినవ్మకికగా |ప్రకటింపసాగిరి అడి జంధధో 

ద్యమమునుగూర్చి తీవ్రమైన |ప్రణారము చేయసాగెను 

1914 లో కెజవాడలో ఆంధ్రఫీష్టు వ్యావర్ సుతా 

రావు పంతులుగారి అధ్యతక [కింద జరిగిన శెండవ ఆంధ్ర 

మసోనభయందు ఆంధ్రరాష్ట్ర) విర్మాణము గావించుట 

అవసరమనీ కీర్మానించిరి 

1015 లో శాకినాడలో (క్రీ మోచర్ల రామచంద్ర 

శావు వంతులుగారి అధ్యతశ[క0ద జరిగిన మూడన 

ఆం|ధ్రమ సానక్లభో వ్రశ్యేకాంధ్రళార్ట్ర నిర్మాణము 

శేయఒలయునని తీర్మానము గావించిరి అన్నటినుండి 

(వ్రకి సంవళ్సరము ఆంధ్రమవోనక్ల నీదోణుక ముఖ్య 

వట్టణమున నమా వేశమగుచు అం ధ్రరాష్ట్రము నిర్మించ 

నఠెననీ శీర్మానింససాగెము తరువాత ఆంధ్ర పాహిత్య 

నథశిందు, (గ్రంథాలయ సళలందు, ఇతర సభలందుగూడ 

ఈ వినయమై తీర్మానములు గావింపబడు దుండెను జాతి, 

నుక పల సతవికేదములను విన్మరించి శాష్ట్రమునందు 

ఇతర రాష్ట్రములందుగల తెలుగుజారందరును ఆంధధ్రో 

ద్యమము నథినూనించిరి శాంగైము నువినభకూడ 

భాషే (ప్రయుక్త రాష్ట్ర నిశ్మాణ సూశ్రము నంగి! 
రించెను 1918 లో ఆంధ్రరాష్ట్ర) శాం(య కమిటీ 
వర్చరువ బడినది 101 లో మాంకేగు చీమ్సు ఫ్టోర్టు 

శాజ్యాంగ సంస్క రణములి సందర్భమున నీ విషయమై 

విచారణ నంఘనునప నివేడింసబిడినది 1010వ 

సంవత్సరపు రాజ్యాంగ చట్టమునందు భాష్మావ్రయు | 

రాష్ట్రములు గ్రజా ప్రతినిధుల యంగీశారము పైన 

నిర్మింవచ్చువని విర్ణయింవఖ ణెను కాని దాని విషయమై 

ఎట్టి చర్యయు గ్రైకొనబిడలేదు ఆంగ్లేయ పరిపాలకులు 

మరల రాజ్యాంగ సంస్క_రణములు చేసినప్పుడు 19085 లో 

వీంధు, ఒరిస్సా సరగణాలను [వత్యేక శాష్ట్రములుగ 

నిర్శాణను చేనిరేగాని ఆంధ్రరాష్ట్రమును నిర్శింపర్తైరి 

1917 వ సంవత్సరము నాటికే చెన్నపురి శాక 

ఛానిలో (వ్రావ్మాణేతరోర్యమను [వలలమై జష్టీనుపార్టీ 

యేర్చడి శాంగ్రెనుకు వ్యతిశేళముగా వని శేయసా గను, 

ఈ యుద్యమము శలయొత్తుటకు శారకులు (లిక్ 

అధికారులే అలి శెన్చవేచ్చును 1919 వ సంవత్సరపు 

రాజ్యాంగము (వ్రళారము జరిగిన గన్నికలందు శాంగ్రాను 



ఆంధ్రదేశ చరిత్రము ౪ 

పొల్గ్లొనక ఐహిమ్కరించినప్పుడు జస్టీను పొర్టీవారు 

ఇశానననభలందు వ్రవేశించి చెన్న పట్టణ రాజధానీయందు 

మం్మత్రులుగ వేర్చడి చారి యధీనము చేయబడిన (ప్రభుత్వ 

శాఖలను పరిపాలింస సాగిరి, 1985 న సంవత్సరపు 

శాక్యాంగ చట్టమును బట్టి 1987 లో జరిగిన ఎన్నిక 

లలో సరాక్రతు అగునరకు వారే వలుపబడి కలిగి 

యుండిరి జస్టీనుపార్టీ పాయకుశైన (క్రీ పొనుగంటి 

శామాళాయణింగారును, బొబ్బిలి రాశా గారును, కూళ్ళా 

వెంకట రెడ్డి వాయుడుగారును, ప్మాత్రోగారు మొదల్సైన 

వారును ఆంధ్రరాష్ట్ర) విర్శాణమునకు మముఖులుగనే 

యుండిరి, ఆంధ్ర మసోవభలందు పాల్గోనిరికాని అధికార 

పదవులందున్నప్పుడు మ్యాతము చారు ఈ విషయమై 

గట్టి ప్రయత్నము శేయరైరి 

గాంఢీ మవిత్వుని నాయళశ్వమున ననోయ నిశా 

కరణోద్యమము శాసనోల్లంఘనోద్యమనులు జరుగు 

చుండిన శాలనున భారళ దేశమునకు పూర్ణ న్వరాజ్యము 

సంపాదించినశో కాష్యవ్రయుక్త శాష్ట్రముల సమస్య 

వరిమ్బొరో నుగుననియు అంశనరకు కాంగ్రానువా రట్టి 

చిన్నవిమయమును గూర్చి గాళ భారత'చేళ స్వాంత్యము 

శారప మాశమే కృషిచేయ వలయుగనియు [వ్రథిన 
ఇం భాయకుళు తలంచినంరున అంధ్ర శాంగగైను 

ప్రముఖు లీ వినయమై శక్కినే వత ముల వారిలో గలిపి 

గొట్టికృపీ శేయర్రైరి 1088లో శాం(గను శార్య 

వర్గముజారు భాషా (ప్రయుక్త శాష్ట్రములను నిర్మా 
ఇము చేయట అఆననరమేయనియు, తనుశేశికి అధి 

శారము వచ్చిన పిదప దీనినిగూర్చి చర్య గైకొందు 

ననియు తీర్మానించిర 1988లో శాంగ్రానుజారు ఎన్నిక 

లందు విజయముఫొంది వివిధ కాష్ట్రములందు వకు 

ఇ్వారిశారము వహించిరి చెన్నపట్టణములో బొడ 

అంగపు ప్రభుశ్వాధికారను వహించెను ఆంధ్ర 

శాసనసట్యలు ఆంధ్రరాష్ట్ర నిర్మాణమును గోరిరి శానీ 

ముఖ్యమం! తమైన రాజగోపొలా చార్యుజచారికి ఆంధ్ర 
శాష్ట్ర విర్శాణము కేయుట శిష్టము శేకషోయెను 

అంచునంన నున శాష్ట్ర నిర్మాణము వెన్సుకవిడివది ఎట్ట 

శేలప భారతలేశము ప్వాతం[క్యము పొందిన సందర్భ 
మున అంర్రళాష్ట్ర విర్శాణ నేనున్య మరల ముందునట 

వళ్చెను 1841047 వ తేదీన మద్రానుళోని ఉథయ 
శావన నకలును భాషాప్రయుక్త శాష్ట్రముల నిర్మాణము 

గావింపవలెనని రాజ్యాంగ విర్మాణ సళ్షకు శిఫారను 

శేయుచు కీళ్ళానము గావించెను అంతట నీలిషయమై 

విచారించి వివేదించుటపు రాజ్యాంగ (0088010601 

Assembly) నిర్మాణ సకచారు కారు” కమీషను అను 

వొళ విచారణ నంధుముగు నియమించికి ఆ నంధుము 

చారు ఈ విషయమై విచారణనల్సి భారత దేశమునందు 

భాషా(వ్రయుక్త శాష్ట్ర) ములను నిర్మాణము చేయుట 

* యుక్తముగాదనియు, అయ్యడి భారత జాతీయైక్యతకు 

భంగము కలిగించువనియు అఖిపొాయము నిచ్చిరి అంతట 

Cy ప్రజలలో చాల అసంతృప్తి కలిగను శాంగ్రౌను 

వారుకూడ ఆందోళనము గావించిరి అంతట ఈ విషయ 

మును గూర్చి పునరాలోచన చేయుటకు శాం(గెను 

వర్కింగు కమిటీవారు ఇనవాళ్లాల్ వెహూ, వల్ల భాయి 
వేల్, డాక్టరు వట్టాభి సీళారామయ్యగార్ల నొక ఉప 

సంఘముగా నియమించిరి భారి నివేదికకు “౫ వి ని 

రిపోర్టు అని పేరు వచ్చినడి తక్కిన "రాష్ట్ర ములమాట 

ఎటులున్నను, ఆంధ్రుల చిరకాల 'వాంఛితమెన అంధ 

శాష్ట్రమును మాత్రము నిర్మాణము చేయనచ్చుననియు 
అయితే అన్లేర్పడు [కొత్త రాష్ట్రమునందు మ్రాను 

నగరమును చేర్చుటకు అరవచారి కభ్యంకథము కలదనియు 

అందువలన మ్రాను ఛాజధాలిలోని నిర్విచాడ (పొంత 

ములతోనే నూతనాం(ధ్రళాష్ట్రము నిర్మాణము చేయ 
వలసి యుండుననియ ఉసనంఘమువారు అభిపాయ 

పడిరి ఈ నిర్ణయమును ఆంధ్రరాష్ట్ర నంఘమునారు 

1949 నం నవంబరు 11 న శేదీన కిరసానహించుచు 

తీర్ళానించిరి శారతీయ |వథుత్వము'వారును లీ కీర్మాన 

మును అంగీకరించి వెంటే ఆం(్రరాష్ట్రమును నిర్మింప 

తలపెట్టి మదరాను వథుత్యముకో నొలోచింనగో 

మ్మఛ్రాను మంఠినర్గ్లమువారు 1960 సంవత్సరము 

విల్ 1 న కేదీశిగాని (కొత్త రాష్ట్రము నిర్మింవ వీలు 

శాదనియు, ఈలోపుగ కొంత చర్య గై కొందు మనియు 

ఇస్పి 1940 డిశంబరు 7 వ “కేదీన ఒక విభజన నంఘ 

మును (Parton Counal) నియమించిరి ఈ ల్లికజన 

నంఘముచారు 1050 జనవరి 8 న దీన కతు వివేకి 



కను సమర్పించి నిర్వివాద (ప్రాంతములతో ఆంధ్రరాష్ట్ర 
మును నీర్మింపుడని గోరిరి అయిశే VU టంగుటూరి 

(పశాళం వంతులుగారు మ్రానునోగర నిర్మాణా? 

వృ్ధులయందు తెలుగువారి ధనమెంతో వినియోగింన 

బడీనందున ఆంధ్రళాష్ట్రమును విడడియుటలో మడాను 

నగరము విషయమునను, ఆందులో విలువగల ఆస్తీ 

విషయమునను ఇంకచేశ వినయముళందును తెలుగు 

వారికి ౯ న్నీళోట్ల రూపాయలు నష్టపరివోరము ళావలిఎ 

యుండుననియు అది నిర్హయించనిది అం(ధ్రళాష్ట్రమును 

నిర్మింప వీలులేదనియు పట్టుబట్టిరి ఇది వ్యాయమే 

నని అంధుల కందరకు తోచినందునలన ఈ విషయమున 

గొప్ప ఆందోళనము ఇయలు చేరెను అంధ్రరాష్ట్రము 

యొక్క. ముఖ్యపట్టణము ఎక గాట్ మండన ఖెనను విషయ 

మున గూడ తెలుగువారిలో అఖ్మిపాయ శేడములు 

కలిగను ఈ విషయములను గూర్చిన చాడోపచాద ములు 

తీవముగా ఇెలేగెను ఇట్టే పరిన్ధీకులలో భారత |ప్రథు 

శ్వముచారు (ప్రస్తుతము ఆంధ్రరాష్ట్ర) నిర్మాణమును 

నిలుపుదల చేసినట్లు 1050 న సంవత్సరము జనవరి 
16 వ శేదీన [వ్రకటించిరి ఇట్టే పరిస్థితులలో శ్రీ పొట్టి 

(శ్రీగాముబగారు మఛ్రాసుతోకలిఎ ఆంధ్రగాష్ట్రవిర్శా 

ణము శావింపవ లేనని పట్టుబట్టి [ప్రాయోవ వేళమును "కేసరి 

ఆయనకు (ప్రాణాపాయ కలిగెను 1968 డిశెంబరు 

9 వ 'శేదీన మద్రాసు నగరమును మినహాయించి అండ 

శాష్ట్ర నిర్మాణము వేయుటకు అభ్యంతరము శేదవి 

VU ఇవ్రూగారు ప్రక టించియుండిరి ఐనను శ్రీరాములు 

గారు తమ దీత వదలక (పొణముల జాసీర్ దేశములో 

అశాంతి కలిగెను అంతట డిళంవరు 19వ 'కేదీన 

ట్రీ నెవ్రభూగారు ఢిల్లీ లోకసభలో మ్రాను నగరము 

గాక శెన్న రాష్ట్రములోని (వస్తుళవు కెలుగు [ప్రాంతము 

అను కలిపి అంధధ్రరాష్ట్రముగా నిర్మించుటకు భారతదేళ 

(వ్రభుశ్వమువారు. నిళ్ళయించినారనియు చానినిగూర్చి 

అవసరమైన చర్యలు కీసికొనలడుచున్న ననియు 'కెలివిరి 

నూతనశాష్ట్ర) నిర్మాణము శేయుటలో సరిమ్మరింనే 
నలనీన ఆర్థిక వమన్యలు మొదలైన చానిని విచారించు 

టకు న్రాజస్థాన (వళాన న్యాయమూ రియగు వాంఛూ 

గారిని వీయమించినట్లు వవ్రభాగారు ప్రళటనము జేసిరి 

ఆంధ్రదేశ చరిత్రము ౪ 

ఆటుతరువాకి అం|ధ్రరాష్ట్ర ము ఖ్యపట్టణమును కర్నూ 

లులో నెలకొల్పనలెననియు హైకోర్టు గుంటూరులో 

'నెలకొల్బవలెననియు మ్రాను శాసనసభలోని ఇెలుగు 

లు నిర్ణయించిరి దీని ఫలితముగా 1958 అటో 

అరు1వన శేదీన ఆంధ్రరాష్ట్ర ము నిర్మింపబడి డానికి 

కర్నూలు ముఖ్యపట్టణ మయ్యెను ఈ [క్రొ శ్రకాష్ట్రము 

నకు మొదటి గవర్నరుగ (శ్రీ సి యమ్ |తివేదిగారిని 

వియమించికి భారత దేళ స్వారాజ్యోద్యమమునందు శన 

నర్వవ్వమును ఢారపోనిన మవ శ్యాగియు, 'కేళళ క్తుడును 

కర్మవీరుడును, శార్యకాపడుమ ఆగు (శ్రీ, టంగుటూరి 

(ప్రకాశము వంకులుగారి వే అంధధ్రశాష్ట్ర మువకు మొదటి 

ముఖ్యమంత్రిగ వెన్నుకొనిరి అయన ఒక సంవత్సరము 

పొటు ఆ వదలిలోనుండి నూతన అం ధళాష్ట్రమును 

రముగ జేవెను 

ఆంధ్రరాష్ట్ర) నిర్మాణము శాష్ట్రముఅ పునర్విచారణ 

నమన్యను శాహావ్రయుక్రళాష్ట్ర నీర్మాణ సమస్యను 

పునరుజ్జీవింప కేనెను భారతదేశములోని ఇంగ్లీషువారి పరి 

పొలనము క్రింద నుండిన వివిధరాజ్య భాగము లొక్క 

సౌరిగా నేర్చడినవి కావు ఆయా (పొంతములు ఇంగ్లీషు 

చారి నళమైనప్ప జెల్ల అందు తమ పరిపొలనము "చేర్చ 
ర్చుచు శరువాత చాని పరిసర పాంశములు శమ నళమై 

నవ్పుడు పూర్వపు శాజ్యభాగముతో గలుపుచుండుట వలన 

ఒకే జాతి నుఠధర్మ్శములు గలిగి జే భాష నూట్లాడు 

చొరిలో కొందరు ఒక్ నరగణాలతోను, నురితొ౦ద 

రింకొళ వరగణాలోను శేర్చబిడుట తటస్థించెను. ఇళ్లే 

కొందరు ఇంగ్లీషువారు న్వయముగా వరిఫాలించు రాజ్య 

భాగములందును, నురికొంద రింగ్లీషు వారికి పొమంకు 

లయిన స్వదేశ సంస్థాబాధీకులు వరిపొలించు రాజ్య భాగ 
ముఠందును చేర్చోబడిరి ఇంగ్లీషువారు శేవలము వరి 
పాఠిభాపొళర్యముల బాలోచించి వివిధ రాజఛానులి 

చేర్చరచి'ేశాని దేశములోని వై వల్లిక పరిస్థితులముగాని, 

|ద్రజల నంప్క్యృతినిగాని, వారు మాటళాడు కాసలుగాలి 

ఆలోచించి అట్టు చేయలేదు ఇట్లు అరవ, కన్నడ, 

మళియాళిభానలవారిన్మి తెలుగువారిని కలిని చెన్న 

శాజధానిలో కలిపి వరిపానించుచుండిరి శాజధానులు 

చెర్టలై నప్పుడు వాటిని "రెండుగ విభజించుట గాని 



ఆంధ్రటేశ చరిత్రము = ౪ 

అందులో కొన్నిజిల్లాలను (పేక్ట రాజధానిలో శేప్బటశావి 

శేయుచండికేగాని (రజల సౌకర్యము శాళోచించి ఈ 

శాజ్యభాగముఅ నన్నిటిని పునర్నీ ర్మాణము గావించుట 

అవన రమని ఇంగ్లీ షువారు తలచలేదు కాజ్యాంగసంస్క 

రణములు జరిగినప్పుడు (ప్రజలు అంగ్గేయాధి శారులకు తను 

కోర్కెలనుగూగ్చి శెస్పికొనిరి గాని శాన్ట్రముల పున 

ర్నిర్మాణ సమన్య పరిమ్కరింపవిడలేదు భారతీయులు 

స్వాతం[త్యముకొరకు ఆంగ్లేయులతో చెనుగులాడుచున్న 

శాలమున భారతదేశములోని వివిధ(ప్రొాంకములందు నిన 

సించుళు ఒకేభాను, ఒశేసంన్కృతి, ఒశేచరిత కలిగి 

యున్న [ప్రజలను వకముబేసి వారి కొక ప్రక్యేరాష్ట్ర) కము 

చవ తేనను ఆశంరుమును ప్రచారము చేసిన యెడల 

వారిలో జాతీయభానము వర్ణిల్లి విజాతీయ పశువులను 

(వతిఘటించుటకు జోడ్పడగఅదను నుద్దేశముతో మన 

జాకీయబాయకులు భాష్మూవయు, కృరాష్ట్రిని ర్మాణమును 

గూర్చిన ఉద్యనుము లేవక్రీసీయుండిరి అంధ్రోద్యమము 

వలన చేశాథిమానము వర్ధిల్లి ఇంగ్లీషు (ప్రభువులతో 

పోరాడువట్ల ఆంధ్రులు గొన్న ధై ర్యసానానములు పట్టు 

దల శచూపిననంగఠి ఉగద్విదితము భారతదేశమునకు 

స్వాతంత్ర్యము లభించిన ఏమ్ముట వివిధ రాష్ట్ర ములలోని 

ప్రజల మేమ మేగాళ, యావచ్భారళ దేశము యొక్క. క్షేమ 

లాళములమగూర్చియు జాతీ యైక్యతనుగూర్చియు భారళ 

'చేళమునకు (ప్రవంచ రాఖ్యములం దుండవలనిన గౌరవ 

(ప్రతిపత్తులను గూర్చియు ముఖ్యముగా ఆలోచించవలసిన 

అవనరము కలిగెను వివిధ నంస్థానములు న్వతం[శ 

ఛారతచేళములో లీవమైనందున భారతఖండాంతర్గతము 

అయిన నిలిధ రాజ్యకాగములబోను, శాజధానులలోను, 

పరగణాలకోను వసించు (ప్రజల 'శేమళలొళములను, కస్ట 

సుఖములను ఆలోచించి కొరత రాజ్యభాగములను వున 

ర్నిర్మాణనము గావింపవలపిన అననరముకలిగెను నె 

నంగళు లన్నియు ఆతోచించియే కేవలము భాషా 

ప్రయుక్త శాష్ట్రముల విర్మాణముశేయుట మంచిది 

శాదని భార్ కమీవనువారు అభిప్రాయవడిరి భారక 

జాశీయ నాయకులలో చాలమంది కొమ్లే తోచెను అంధ్ర 
శాష్ట్రము (వత్యేక శారణములనలన విర్మాణముగావింన 
బడీనదనియు, ఇకముందు శేనలము భాష్మాప్రయు క్ల 

శాష్ట్రినిర్మాణము చేయుట పొనగదనియు భారత 

(వళుశ్వమునారు (వ్రకటించిరి భారత రాజ్యాంగనమికి 

లోని (ప్రజల చేమలాభములను, భారతజాతి యొక్క 

నమసష్టీ కేమలాభములకు తోడ్చడగలందులకుగాను 

జారత దేశములోని వివిధ లాజ్యశాగములను పున 

ర్నిర్మాణము చేయు. విషయమునుగూర్చి నిన్నతపాత 

బుద్ధికోను వా స్తవికదృృతోను పరిశీలించుటకు ఒక 

విచారణ నంఘమును భారతచే |ప్రభుశక్వమువారు 

నియమించదలచినట్లు 1958 డిశంబరు 22 వ 'కేదీన 

, మన (ప్రణానమం[శ్రి (శ్రీ వెవారాగారు పొర్గ మెంటులో 
చెప్పిరి ఈ శాస్ట్రముల పువర్నిర్మాణ సమస్య యొక్క 

పరిస్థితులను డీనికీ పువాదిమైన 'దేళచరిత్రను, [ప్రస్తుత పరి 

స్థితులను చానికి సన్నిహిత సంబంధముగల అన్ని ముఖ్య 

విషయములను ఈ సంఘముచారు విచారించెదరనియు. 

ఈవునర్శిర్మాణమును గూర్చి ఎవ శే నూచనను గావించి 

నను, చానిని విమర్శిం చెడ రనియు శాష్ట్రముల పునర్నిర్శా 

ణము చేయవలసిన విధానములను గూర్చిన నివేదికలను 

విశారణ సంఘములవారు [నభుత్వమువారి అలోచన 

కొరకు సంపుదురవీయు ఇారత (ప్రభుత్వము చారు డిళంబరు 

29 వ శేదీన తీర్మానించిరి 

విచారణఎంఘుమువారు ఫజుల్ఆలీగారి నాయకత్వ 

మున ఈ ననుక్యనుగూర్చి విచారణచేసి తను ని వేది 

కను 1955 సెప్టెంబరు 80 కేడిన భారత ప్రభుత్వము 

బారి కందజేసరి ఇది చేళమునందలి అన్ని వ(తికలలోను 

(వళటింవలిడి (ప్రజలచేశను, రాష్ట్ర) ఇపననళ్యుల చేను 

చర్చింపబిణెను | ప్రజాఖ్మిప్రాయమును జాగ్రత్తగా కను 

గొని భారత కేళ [వభుత్వముచారు రాష్ట్ర ముల పునర్ని 

ర్మాణము చేయుటకు ఒక శట్టము తయారుచేసి రాష్ట్ర 
|ద్రథుక్వముల అలి పాయముంనుగూడ మరల సేకరించి 

చానిని పార్లమెంటులో |ప్రవేళ"వెట్టి కీర్మానించినారు 

ఆ చట్టము [వ్రళారము కారక బేళములోని [ప్రస్తుత రాజ్య 

భాగములు 1056 ననంఇరు 1 వ 'కేదీన వునర్నిర్మాణము 

గావింపలజెను (వ్రభుత్వమువారు శాజ్యూంగ పునర్ని శ్మా 

ఇములిల్లుళలో సూచించిన (ప్రకారము హై(చ్రాబాదు 

శాష్ట్రము విచ్శిన్నముచేయబజెను అరిదలి కన్నడ మహీ 

శాష్ట్ర భాగములు నూతన కళ్గాటక, మనోశాష్ట్ర్రి ములకో 



కలిపీవేయబజను శెలంగాణము ఆంధ రాష్ట్ర) మునకు 

శేర్చబచెను నిజాము (ప్రభుత్వము ఆంతరించినది 

శాయలసీమలోను, ఉత్తరనర్కారులలోను, తెలంగా 
ఇములోను గల కెలుగుజిల్లాల నన్నింటిని కలిపి 1956 న 
నంవశ్సరము నవంబరు 1 వ 'కేదీన “అం|ధ్ర|వ్రదేళ” మను 

చేరుకో నొళ నూశనరాష్ట్రిము నిర్మాణము గావింన 

బడెను ఇట్లు యానచాంధ్రబేళములోని ముక్కోటి 

యాంధ్రులు రాజకీయముగ జే శాష్ట్రవరిపాలనలో 

నుండు భాగ్యము లభించినది నూతన విశాలాంధ్ర 

ళాష్ట్రనిర్మాణముతో అంధుల ఛరితయం దొళ నూతన 

శకము (ప్రారంథనుగుచున్న ది 

ది వేం 

ఆం(ధదేశపు ఖనిజసంవద 1 ఇారతకేళములో 
ఖినిజనంవద ఎక్కువగా గల రాష్ట్రములలో ఆంధ్ర 

వ్రదేశ మొకటి ఇచ్చట ముఖ్యముగ మాంగనీకు 

(Manganese-ore), అశ్రకము (Mica), కట్టడవు రాళ్లు, 

సీమెంటుకు నున్నవురాళ్ళు (1106 810068), రాకినార 

(Asbestos), ముగ్గుకాయి (B21yt0), లభించును వీటి 

కరుచాత భనిజరంగులు,  ెల్లముడ్డ (116 lay), 
శాచ్చివ్పరాయి (3181149), ట్రోమైట్ (Chromite), 

వలకరాళ్ళు (కటల) పలుగురాయి (Vein Quarn), 

భెల్స్సార్ (Felpar), గ్రానైట్ (68900), చివ్చడగి 
నవి ఇవికాక, ఇనుము, కయవైట్ (1్ర॥6119), సల్లిమ 
వైట్ (05266, మోనశైట్ (600ఖగ9), ఇలను 

వైట్ (119809), గంధళము మున్నగునవి స్వల్పముగ 

దొరకును 18వ శశాబ్దమునరకు అంధ్రవదేళము 

నుండియే, వ్రవంచవు మార్కెటులలోకీ వ|జ్రములు ఎక్టు 

వగ వచ్చుచుండెడివి జగ[తృకిద్ధమగు కోహినూర్, 

హోప్, వీట్ లేళ రీజంట్ వ్యములు ఇక్కడ దొరకి 

నవే అనంతపురము, చిత్తూరు జిల్లాలలోని బంగారు 

గనులనుండి ఈ శళాబ్దములో నునూరు 1,06,800 

బొన్సుల జంగారు భిభించినది ఈ రాష్ట్రములో 1954 

వరకు రూ 1,00,00,000 ల విలువగల ఖనిజములు 

(శ్రవ్వలడినను, వీటి నిధులు ఇంకను అధికముగ తరుగ 

లేదు. 1946 నుండి రక వరకు వటా సగటున 

థూ 1,08,00,000 విలువగల ఖవిజములు ఇక్కడ 

ఆంధ్రదేశపు ఇనిజనంనద 1 

ఉత్ప త్తియెనవి తగు పరిశోధనవలన ఆంధ్రలో ముఖ్య 

ముగ బొగ్గు బంగారు, వజములు, కురువిందము 

(60౧9609), గ్లాను ఇముక, 'రాగినిధులు కనుగొనబడి, 
ఖవిజోత్స త్తి వెరుగు సొవళాళమున్నది ఈ ఖనిజము 

అన్నియు, ఇంతవరకు ఎక్కువగ ఫర దేశ ములకున్ను కొంత 

వరకు ఇతరరాష్ట్రములకును ఎగుమతి యగుచున్నవి 

వీటిని ఆధారము చేసికొని, ఆంధ్రలో అచేళ పరిశ్రమలు 

చెలకొల్పవనచ్చును 

ఖనిజములనుండియే మనము నాడుకొను లోనా 

ములు, అనేళ ఇతరవనస్తువులు, పారిశ్రామిక శర త్రలో 

(క్రొ.శ్రయుగమునకపు చారీకీయు అణుళ క్మియు (41000 

Power) ఉత్పత్తి అగుచున్నది ఈ ఖనిజములు, ఖనిజ 

మిశ్రమముంగు రాళ్ళలో కొన్నీ కోట్ల విధులుగ 'నేర్పడి 

నవి మరికొర్నిచోట్ల రాళ్ళలో తక్కువపాలున్నను, వీటిని 

శాలికసద్ధతిదే నం'కేంద్రీళరెంచి, లాభకరముగా విడడీయ 

వచ్చును అంధలో మాంగనీను, అక్రకము, [కోమైటు, 

గావైట్ నిధులు నృటమయ విభాజీయ $ిలలలోను 
(6౮16 Rocks and Sobisti), రాతివార ముగ్గు 
శాయి, మన్నపవురాళ్ళు, శాచివ్నరాళ్ళ నిధులు, కడవ 

కర్నూలు, యుగములలో సము డ్రమునం డేర్చడిన శాళ్ళ 

లోను గలవు మొదటివి సముడశీరవు జీల్లాలలోను, 

వళ్చిము దడీణ నరివాద్దులలోను, రెండనళాళ్ళు వళ్చిను 

జిల్లాలలో చెక్కు. భాగములలోను, వ్యాపించి యున్న వ 

ఈ దిగువన ఆంధ్రలోని ఖనీజనంవదో స్థూలముగ విన 

రింపబడినది వీటి నిధుల పరిమితి కెలినీనంతవరకు తెలుస 

బడినది 

మాంగనీసు భారతకేళములో 1900 క పూర్వము 

మాంగనీసును (శ్రీకాకుళం జిల్లాలోనే త్రవ్వి ఇక్కడ 

"చెడ్డ నిధులు చీవురువల్లై శాలూళాలో కోడూరు, గ ర్స 

మున్నగుచోట్ల నున్నవి ఒక్క కోడూరు నిధులలోనే 

24 లడల టన్నుల ధాతువు (019) కలదు వీటిలో మూంగ 

నీసు మాటికి 47 పాళ్ళు, గర్భ నిధులలో ట్ పాళ్ళు, 

అన్నీటిలో సగటున టీ పొళ్ళు కలదు ఈ నిధులు 

మాంగనీను ఖనిజములు అధికముగాగల ళోడూ2 ట్ 

(Kodurite) కాళ్ళ శై కిల్యము వల్లి నేర్చడినల వీటిలోని 

ఖనిజమును భౌతికవద్ధకులదే నంగేం|ద్రీకరించి గినితో 
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కూడిన భాన్యరమును (10808008) పరిమితిలో నుంచ 

గలిగివతో (త్రవ్వదగిన నిధులు అధికమగుకేగాక, దీనీ 

ధరకూడ "వెరుగగఅదు భారతదేశములో ఉత్స త్తియగు 

మాంగనీను భాలభాగము వరదేశములకు ఎగుమతి యగు 

చున్నది కొంత ఉక్కువరి శ్రమలలో "ఫెత్రో మాంగనీసు 

{Farro- Mangantit) అను లోవామి శ మముకును, 

మరికొంత గామ సరిశ్రమలోను, డై )జాటరీలలోను 

శాడు డయాక్సైడ్ (010265) ను చేయుటకును విని 
యోగింతుచున్నారు 

అభ్రకము (M108) అధ్రకవుగమలు శబ్లారుకిల్లాలో ” 

ముఖ్యముగ రావూర్కు గూడూరు, పొదలకూరు, ఆర్మ్ 

టార్కు శానలి, పరిసరాలలో నున్నవి “వేక్కు.గనులు 

800 అడుగులోతు మించినవి షౌ గనిలో 900 అడుగుల 

లోతున సనిచేయుచున్నారు. ఇక్కడ మస్కొవైట్ 

(Mua covite) థకపు ఆభ్రకము, అ శ్రకనోకాబ్లెండ్ నిజా 

జీయళరిను (Ma and Hombleade Sohuta) చచ్చిన 

చెగ్గు'పైట్లు అను (Pegmatites) వెడల్పగు బా శములలో 

(V2ln3) ఫు స్తకములకికిని దొరకును "పగ్భమైట్లు వలుగు 
శాయి, 'ఛెల్స్సార్, ఆశ్రకముల నమూవాము వీటిలో 

కొద్దిగ, టూర్జులీన్ (TourmMalHe), గాశ్నెట్ (Game) 

అపమ్రైట్ (Apatite) 28 (Beryl) జీర్క్మాళ (aircon), 

ఖనిజములుండ వచ్చును ఈ రాతిలో అకశ్రకము నూటికి 

నుమారు 6 ఫొళ్ళుండి |క్రన్వికమీద అమ్ముదగిన భాగము 

ఒక్కొపాలు కేలును అక్రకపు గ్రకములు కొన్ని ఆంగుళ 

ముఠనుండి కొన్ని అడుగుల వరకు వెడల్పు గలిగి 

యుండును వలుచని “కేకులు రంగులేనివై యుండుము 

వెల్లూరు. అశ్రకవు న్హకములు కకువచ్చనన్నె గలిగి 
“Ar మై" అనీ వీరుపొందినవి నీవిర్ లో దొరకు 

“అెంగాల్ రూలో అను ఎరుపువన్నెగల అక్రళము ఇచ్చట 

కొన్నిచోట్ల న్వల్పముగ లభించును ఈ వెగ్మమైట్లు 60 

మైళ్ళు పొడవున 15 మైళ్ళ వెడల్బున గూడూరు, 

వెళ్లూర్ను. వై చావురము, ఉదయగిరి మున్నగు పట్టణ 

(ప్రాంతములలో వ్యాపించి యున్నవి ఇవి సాభారణ 

ముగ 1000 అడుగుల పొడవు సూరు ఆడుగురి చెడ 

ల్పును మింశవు చిన్న మస్కోవై ట్ నిధులు కృష్ణాజిల్లా 

కిరువూరు శాలూళాలోను, ఖ్లాగొపై ట్ (Pholgopite) 

రకము విళశాఖవట్టణంజిళ్లాలోని హాడియా మాజీ 

గూణెం, బొర్రా మున్నగుచోట్ల కలవు 

అక్రళములో వేడి, విద్యుత్తు (వవహింపడు గనుక 

దీనిని ఎన్నో రీతుల నొడవచ్చును భారత దేశములో 

ఉత్స క్తియగు అ(భ్రకములో 60, 70 వహాండడ్ వెయిట్లు 

(ఓక టన్నులు) తప్ప శేషించిన డంతయు ఫరోచేళము 

లకు ఎగుమతి యగుచున్నది అంధలో అక్రకపు "రేకుల 

నుండి మైకవైటును (06102000). చేయ మొదలిడినచో 

ఆక్రకోతృ త్తి కిన్నగ పాగుచుండును శాని ఇడి భారత 

'జేళములోని విద్యుత్సరికర సరిశ్రమల్నవై నాధారనడి 

యన్నది 
ఠట్టడవురాళ్ళు (301438 80094) = సృటమయ శల 

అన్నియు గట్టి కట్టడపుళాళ్ళు వీటిలో నృటికము 
(జలు, ఇెల్స్సార్, మాత్మముగ ఇతర ఖనీజముల 

శణములికో విండిన లేతరంగు రాళ్ళగు గ్రానైట్లు 

(Granites), వైమబ (6016886), అనంళవురం, 

కర్నూలు, కడప, చిత్తూరు, వెల్లూరు, గుంటూరు, కృష్ణా 

జిల్లాలలోను గాళ్నెట్ (6200) ఖనిజమునలన పర 

చుక్కలుగల భోండలైట్లు (1066811008), 'హైవర స్తీ౯ 
(క0ణటలుల్సి ఖనిజనుల వలన కరంచువాగుగల చార్నో 

వైటు (యంకణు) శ్రీకాకుళము. విశాఖపట్టణము, 
గోదావరి, కృష్ణా జిల్లాలలోను కట్టడములకు చాడబడు 

చున్నవి ఆం(ధ విశ్వవిచ్యాలయ భవనములను ఖోండ 
శైెట్లకో కట్టం విళాఖవట్టణముజల్లా, అనంతగిరి, 

మాడుగుల |పాంతమునను, గుంటూరుజిల్లా వల్నాడు 

లోను వలురంగుల చక్కని పొలరాళ్ళు దొరకును 

వళ్చిమజీల్గాలలో కడన-కర్నూలు నహాంతులకు (ర॥రేగేః 
pak and Kumool Systems) చెందిన శ్వార్టుకైట్లు 

(12120), ఇసుక రాళ్ళు, గ్రైంట్టోన్లు విరివిగా. వాడు 
దుకు శడవజిల్లాలో అణిమల, గండికోట, కర్నూలు 

కల్గాలో శామల్లకోటవడ్డ ఆద్భుత కిల్బకశాచాకుర్య 

మును చూపించు జేబాలయములను శ్వాష్టుతైట్లు, కనుక 

శాళ్ళతో కట్టిరి లైం స్టోన్లలో పొరలులేని "పెద్ద బండ 

అను గోడలకు, “చాపరాళ్ళను పలుచని చసటలను 

చేలవై. నరచుటకు, అరుదుగ మిగ్జైలపు నువయోగిం 

కురు కొన్నిచోట్ల శాకిద్రవము (ష్ష2 308) నుండి లీక 



చెక్కిన గ్రంథములు వ బొమ్మ | క్వాగ్గ్కటులో 

జంగ మేళ్వరస్వామి దేవాలయము 

బొమ్మ $ నల్లరాతి (ట్రాన్స్ తులకికోది 
రామల్లకోట (కర్నూలు జిల్లు) 

వించిన నల్లిని సృటమయ శిలలగు ట్రాక్ (Trap, లను 

కూడ వాడుదురు రామల్లికోట చేవాలయములోని 

తులసికోట (ట్రావులో చెక్కబడినది 
సీమెంటుకు నువ్నష్పరాళ్ళు (1,120 8106 for cement) 

సీమెంటు పరిశ్రమలో టన్నుకు 148 టన్నులు సున్నపు 

శాళ్ళు కానలెను సీమెంటు కువయోగవడుటకు సున్నవు 
శాళ్ళలో సున్నము (10) 48 శాతము, సివిళా 
(మణ) 145 శాశకము లోవోన్ల్లు జనిదములు (05 

Oxide) 1 5 శాతము అల్యూమినా (ఉమ) 85 

64 కంక 

ఆంధ్రరేశపు ఖనిజనంనద 1 

బొమ్మ 2 నున్నవరాకి నానన 
చెన్నశేళ్వర స్వామి దేవాలయము 

సృన్చగిరి (కఠవ జిల్లా) 

బొమ్మ 4 నానరాతిగని 

సిడుజాప్వ (కడన జిల్లా ) 
శాశము పాళ్ళు నునారుగా ఉండి మెగ్నీపియా 

(M1n688) ఏ కి కు మించరాదు కర్నూలు నంవౌతీకి 

వెందిన నున్నవురాళ్ళు కడనజిల్లా కమలాపురం ఆలూ 

శాలో రక కోట్ల టన్నులు, జమ్టులమడుగులో 800 
కోట్లు కర్నూలుజిల్లా కోయిలకుంట్ల శాలూకాలో 600 

కోట్లు బంగనవళ్లెలో 66 కోట్లు, [దోణాశలములో 

475 కోట్లు, కర్నూలులో 19 కోట్లు, నందిళొాట్కూ 
టతో 7 కోట్లు టన్నులున్నల, గుంటూరు కృష్ణా 

జిల్లాలలో కృష్ణ కిరువక్కుల యందును, గోచాని 



ఆంధధ్రదేశన్స ఖనిజవంపద =] 

లోయలోన్ను సిమెంటు కువయోగవడు నున్నవుళాళ్ళు 
చాల గలవు గుంటూరు కిల్లాలో మంగళగిరి మున్నగు 

చోట్ల (తవు కంకర వీమెంటు వరిశమలో వాడబడు 

చున్నడి వీటి చాఛారము చేసికొని ఆంధ్రలో సీమెంటు 

పరిశ్రమ ఎక్కువగా అభివృద్ధి కాగలరు ఈ పరిశ్రమలో 

టన్నుకు 04కి టన్నులు శావలసిన బొగ్గు సింగరేణి 

నుండిగాని, తూర్పు శాష్ట్రముల లొగ్గుగనుల నుండిగాని 

శెన్నించుకోనలనీ వచ్చును 

సీమెంటులో 4 శాశముగల వారళోళము (39౪10) 
నెల్లూరు జిల్లాతో నుళ్ళూరుచేటవడ్డ పులికాటు నరన్సు , 

చానుకొని నూరుమైళ్ళ వై శాళ్యముగల వళ్లవు భూమిలో 

చాలమేరోగలదు ఇచ్చట దీనీక్రై శోధించబడిన 80 చద 

రపు మైళ్ళలో |వకి ఆడుగు లోతునకు 10 వేల టన్నులు 

గలదని లెక్క చేయబడినది 

శాతముకన్న ఎక్కువ నున్నము ఉన్న గుల్లిరాయి 

(Calcarsous Tafa) అనంతపురం జిల్లాలో లోన 

శామేళ్వరస్వామి వద్ద 8 లతకి టన్నులు, మెత్తని 

ఫొడి శర్నూలుజిల్లా బంగనవళ్లై కాలూశాలో నందవరం, 

వల్యూూర్కు రానుకీర్థం వద్ద 88 లతల టన్నులు కలదు 

ఇడి గ్లామ, పింగాణి, ఖిటికము (111) రపాయన 
నరిశ్రమళలోను, ఇనువ కొలునులలో ఛాకువును కర 

గించుటపను ఉవయోగవడును 

రొలినార (గీకసజ!0)  రాకిభారలో 2 ఏళానుల్ 
(యఖ) అను మృరువగు రకము, |ట్రిమొశైట్ 

(Trmంi6) అను లిరునగు రకమును గలవు వీనిలో 
విద్యుత్తు, వేడి ప్రనరింవు గనుకను, దీనివై అన్గుములు 

పనిచేయవు గనుకను, కై ఏజొవైల్ నిన్న ఆంటనిఇట్టఆకు, 
ట్రైమొతైట్ నిప్పు అంటని రంగులు, సీమెంటు రేకులు, 

స్వచ్ లోర్టులు మున్నగువాటికి నాడబడు చున్నవి 
ఆంధ్రలో 9)కొమైల్ నిధులు న్మూత్రమే ఇంతవరకు 

కనుగోనలిడినవి ఇవి కడపజిల్లా పృలిరెందల ఇలూ 

శాలో రింగాలనుంచి (శ్రాహ్మణవల్లె వర కున్న 1 

మైళ్ళలో, చిన్నకుడాల, (వ్రార్మాణవళ్లె పరిసరాలలో చే 

శనీనము 8,58,000 టన్నులు, కమలావురం కాలూ 

శాళో రాఅపొలెం వర్ధను, కరివు ఇని శేంకళ్లె సున్నపు 

శాళ్ళలో [టాక్ పొరల బానుకొని 7 అంగుళముల 

లోపు మందముగల చాళములుగ చేర్చడియున్నవి నార 

చొళముల కడ్డముగ 0 $8 అంగుళములోపు పొడవుగ 

నుండును ఈనారనుండి బట్టరివేత పరిళోధించ దగినది 

ఇది ఎక్కువళాగము (ప్రాంతీయ సీమేంటురంగు వరి 

శ్రమలలో మవయోగవడగలదు 

ముగ్గురాయి (దెబ్బా!) మన కేళ ములో కెల్ల చెడ్డ 

ముగ్గురాతి నిధులు అనంతపురం జిల్లాలో కొండవళ్లై, 

ఇెరిజామువళ్ల, ముక్సుకోట, కడనజిల్లా వృఠిచెంగల 

శాలూశాలో కొ త్తనళ్లె, కాళ్ళవల్లె, నందిపల్లె, వేముల 

కర్నూలుజిల్లా [దోణాచలం శాలూశాలో ఎర్రగుంట్ల, 

గట్టిమానికొండ, ఇలపాలప్రల్సె లుక్కాపురం- బోయన 

వల్లె, రహిమా న్వురం, రామాపురం, వలసల, సుప్పేకా 

వురంవద్ద వేంవళ్లె నున్నపురాళ్ళలోను, బాటిలో చొచ్చిన 

ట్రాన్ పొరలలోను, ఆడ్డదిడ్డముగ వ్యాపించిన ఛాళము 

లుగ, వలుగురాతిలోకూడి "వర్ద వెరేలను (Fissures) 

నింపుచును ఉన్నవి కొన్ని నిధులు 80 అడుగులు నరకు 

'వెడల్చుండినను, వాళములు 7 అడుగుల మందము 

మించవు వీటి వెడల్పు కొద్ది దూరములోనే పొచ్చు 
శగ్గులగుచు, ఇని అంతనుగుచుండును. ఇక్కడ లభించు 
ముగ్గురాయి 90 పొళ్లు లేక ఎరుపు వన్నెగలిగి 

యుండును కెల్లని ముగ్గురాయి రంగులకును, వన్ని 

గలది నూనె (0000)యు) శావుఠలోను విరివిగా వాడ 
ఇడుచున్నది నుంచు శెలుపు ముగ్గురాయి 'జేరియం 

(B2౯0m) రసాయనముల కువయోగపడును ఆంధ్రలో 

ముగ్గుశాయి రంగు, చేరియం రసాయన పరిశ్రమలను 

పోసించగలరు 

అనిజరంగుల (O౮hre) ష్మరనుద్ద (Red Ochre) 

నిధులు శెల్లనుద్ద, వచ్చనుడ్డ (Yellow Ochre) లో గూడి 

కడవజిల్లాలో నందలూరు కర్నూలు జిల్లాలో వేశం 

చర్లవద్ద నుద్దరాళ్ళలో శలవు ఎజ్జనుద్ద విశాఖవట్టణం 

జిల్లాలో ఆరకులోయలోను, గోచావరిజిల్లాలో కొవ్వూరు, 
శాజనుహేంద్రనరం |ప్రాంతమునకూడదొరకును 'మెళ్రని 
ఎరోలోవోన్టుజనిదము (RedOzrkie) కడవజిల్లాలో చాఖలి 

వద్ద, కర్నూలు జిల్లాలో ళామళ్లికోట్క వెల్దుర్తి ప్రాంతము 

లోను ఇనువరాళ్ళతో కూడియున్నది వచ్చనుద్ద నిధులు 

కర్నూ లుజిల్లాలో ఉయ్యాల చాడవడ్డ $శ్టీ అకల టన్నులు 



శెళ్ళినుద్దతో కూడి ామళ్లి కోటవడ్డ 31 లతల టన్నులు, 

'కేతం చర్ల వద్ద 18 లతల టన్నులు, అంళాపురం వద్ద 

80 లశల టన్నులు కలవు కడవకిల్లాలో మీట్టమీదవల్లె, 

ఉప్పలవళ్లె వద్దకూడా వచ్చనుద్దనిధు లున్నవి ఈ ఖనిజ 

రంగుల నుపయోగించుశు, ఆంధధ్రలో రంగు పర్మిశమ 

అభివృద్ధి చెందిగలదు 

శెల్లినుద్ద (White Clay) = ెల్లనుద్ద కడపజిల్లా రాజం 

చిట శాలూశాలో అనంశరాజుపేట, వొ_స్తనరం, చిన్న 

వోరంపొడు, భాకళాబీట, కోడూరు, నందలూరువద్ద 

15 లతల టన్నులు కర్నూలు జిల్లాలో (వేమ, రామళ్లి 

కోట, కేతంచర్ల్ వైబగలవద్ద 80 లతల టన్నులు కలదు 

ఇది 1,200* పెం నుంచి 1,800 పేం వేడికి కరుగుమ 

తూర్పు గోదావరి జిల్లాలో పుణ్యక్షేత్రం జగ్గంపేట 

పశ్చిమ గోచానరి జిల్లాలో చ్వారశా తిరుమల, నెల్లూరు 

జిల్లాలో జానకమ్మ పేట, నరసావురంవద్ద కూడ పెద్ద నిధు 
లున్నవి ఇనన్నియు నుద్దరాళ్లు వై శిల్యముచెంది వీర్పడి 

నవి ఈనుద్దనిధులు ఆంధ్రలో జాడీ, పింగాణి పరిశ్రమ 

లను పోమించగలవు 

1770 ఇం జేడికికూడ కరుగవి లై చా సుద్ద (1019) 

నెల్లూరు శల్లాలో [వథగిరి వట్టణము, వడ్లపూడివడ్డ 
చెగ్గమైట్లలోని "ఫల్స్సార్ కాలగతిన రాసాయనికో 

పరిణానుముకెంది, కొంత వర్చడినది విళాఖవట్టణము 

జిల్లాలో కొన్ని చిన్న నిధులున్నవి వై వానుద్ద పింగాణి, 

బట్టలు, శాగిశముల పరిశ్రమలలో 'చాడబడుచున్నది 

రాచిన్పరాయి (5౫౫1118) _ రాచివ్పరాయి టాల్క్ా 

(జిం) అను ఖనిజముతో చాలశాగము నిండియున్నది 

దీని వియోగము దీనిలోని టాల్కొవరిమికివై నాఢార 

ఫడి యున్నది శాచిప్పరాయినిధులు ముఖ్యముగ అనంత 

పురంజిల్లాలోజాల శాలువ, కర్న పూడి, శాబ్జులా,కర్నూలు 

జిల్లాలో ముద్దవరం, మునలయ్య శెరువువద్ద నెశైలై చెడ 

రిన వేంవళ్లె మున్న వు రాళ్లలో గాని, బాటిలో (టాన్ రాళ్లకు 

నమీవమునగాని కలవు శాచిక్చరాయి 'కెల్లూరు జిల్లాలో 

ఎడనల్లి, జోగిపళ్లె (ోడియం, గుంటూరు జిల్లాలో 

కొన్నిచోట్ల నృటమయ భిభాజీయ కలలలో దొరుకును 

డీనిగి ఇాచివృలు, బొమ్మలు, పోడర్ల కేళాక, రంగులు, 

సబ్బులు, విర్యుక్ పింగాణి, రాలి ఛారసలికలిలోను, 

ఆంధ్రడేశవు ఇనీజసంనేద _ 1 

వినియోగసడును జూలశాలువవర్ద లభించు మేలైన 

“లావా” రళవు రాచిష్పరాయితో శీడియో ఇలివిష్షన్ 

మున్నగు వాటిలోవాడు విద్యున్నిరోధక పరికరములను 

శేయనచ్చును 

'శ్రోమైల్ (యం) ఒఇండ్లలోచాడుకొను స్టెయిన్ 

వ్ స్టీల్ (020168 550) లో నూటికి 18 పొళ్ళున్న 

(శోమియం (01601000) తోవాము (క్రోమైట్నుండి 

లభించును (కోమైట్ నిధులు కృష్ణాజిల్లాలోని కొండవళ్లి 

కొండలతో వె లాశ్చేన్ (00281690) ఖనిజముతోనిండిన 

1 ళ్రాకీవై ట్ (Perornile) శాళ్ళళి' వాళములుగ 

నున్నవి అచ్చటచ్చట ఖనిజరేణువులు రాతిలో వెదజల్లి 

గూడ నున్నవి ఈ రాతిలోని ఖనిజము అన్ముదగునట్లు 

చేయుటకు, దీనివి గాడి చేసీ వాలుకట్టడముల వై (ప్రవహింన 

'కేసిన నీటిలో లనిజభాగమును సంశేం(దీకరించుదురు 

(కోమెల్ తో ఇనుసకొలుములకు లోనై ఫువేర్చు ఇటుకలు, 

తోళ్ళను శుశ్రవరచుటకు రసాయనములు, లోవ 

మిశ్రమములు చేయుదురు కృష్ణాకల్లాలో (కోమైట్ 

నిధులు చాల యున్నవని కేలిన, (కోమైట్ రసాయన 

ములను శేయపూనుకోవచ్చును 
వలికరాళ్ళు (31210) = వలకరాళ్ళు కర్నూలు జిల్లా 

కంథం కాలూశాలో ఛిన్న నో ఏ నామనివ ల్లైనుండి మాళ్చా 

పురం తాలూశాలో నాయుడువల్లె, "వెద్దయాచనరం 

మీదుగా మళ్లి శేటవరకు 24 మైళ్ళ ఫొడవు & మైళ్ళ 

వెడల్బుగల (పొంతమున చిన్నచిన్న నిధులుగ నున్నవి 

ఇవి సాధారణముగ 10 ఆడుగులపొడవు మించవు సలళ 

కాళ్ళు గుజ్జవుశాల, గణపవరం అడవిలో కూడ కలవు 

ఈ గనులను (త్రవ్వవలనినరీకి ఆలియనందున నూటికి 90 

పాళ్ళు, వలకశాయి. చీన్నచిన్న ముక్కలయి వృధా 

యగుచున్నది ఈ నష్టమును కొ త్తపద్ధతులతో తప్పించుట 

యవసరము ఇవి ఐడి పలకలు, బలనములు, రంగులే 

శాక గ్రావెట్ లోవోన్లుజనిద ములు లేని దట్టమగు'రాళ్ళు 

విద్యు న్నిరోదళ వరిళరములను జేయుట కువయోగ 

పడును 

సలుగురాయి (12౯9), "ఫెల్స్సార్ (౭18581), చవిటే 
పోడా (Saline EfRlorecence) = వలుగుశా యి 

"ల్చర్ నెల్లూరుజిల్లా ఆశ్రకపు గమలవద్ద వేశటన్ను లు 



ఆంధ్రదేశప్పు థినిజసంనద్ 1 

వగలివేయబడుచ్రున్నవి వలుగుశాతినాళములు అన్నీ 

జిల్లాలలోను గలవు వీటిని వాడినో గూడూరు గ్లాసు 

పింగాణి పరిశ్రమలు చెంపొంధగలవు గాను కుపయోా 

గించు 10 అడుగుల మందపు శెల్లిట్ ఇనుకపోరయొకటి 

గుంటూరుజిల్లాలో చీరాల నమీవమున క$, 8 అడుగుల 

లోతులో కలడు ఇది 9 మైళ్ళ పొడవున, 8 ఫర్ణాంగురి 

వెడల్పున 'న్యాపీంచియున్నది ఇట్టి పొరలు వముడ 

శీరముపొడవువనున్న ఇనుకలో అనేళచోట్ల బయలువడు 

అవకాశము కలదు గ్లాను పరిశ్రమలో టన్నుకు పావు 
టన్ను వాడలడు పోడా, చిత్తూరుజిల్లా. శాళనొన్తీ! 

శాబాకాలోను, కర్నూలుజిల్లాలో ముక్కమళ్ళ, సోమి 

శేలివళ్లై, శా వేవళ్లెనద్ద, అనంకపురం, గుంటూరుజిల్లా 

లలో కొన్నిచోట్ల చవుడుగ పొంగుళుండును శాళనొ స్తీ 

శాలూళాలో పొంగు పోతాను గాజుల పరశనులో విని 

యోగించుచున్నారు. ఈ ప్రాంశాలలో వటా ఎంక 

ఉప్పు లభించునడి తెలిసికొనుట యవనరము నలుగు 

శాకితో ఉప్కుకోలుములకు లోన చేర్చు ఇటుకలు, 

వ్రయోగళాలలలో (Labomtonm) వాడు పాత్రలను 

చేయుదురు డీనిఫొడితో మెరుగుళాగితములు చేయుదురు 

(గ్రాఫైట్ (9౫2019)  వెన్సిళ్ళ ములికిక, యంత్ర 

ములలో శంచెనగను వాజేడు గాఖెల్ , లేక మెరుగు 

మట్టేనిధులు (శ్రీకాకుళం కిల్లాలో పౌలూరు, శేనర, 

విశాఖపట్టణం జీళ్లాలో ఛర్జోపాళెం, శాశీవురం, తూర్పు 

గోచావరి జీల్లాలో కొళ్తాడ, మరిక్పాలెం, వెలగలపళ్లె 

ఊట్ల, కతత నౌరు, వేటకొండ మున్నగుచోట్ల, వశ్చిమ 

గోచానరి జిల్లాలో ెడ్డిటోళేరువడ్డ, భోండల్రైట్, 
(గావైట్నై గులతో చాళములుగ నున్నవి వీటిలో 

కొన్ని నిధులను అప్పుడప్పుడు పవిశేయుచునచ్చిరి వీటి 
అన్నిటికి సమ్సీఫముననుండు.. స్థలనురిలో ఖనిజమును 

నం శ్రీంద్రిచు సాధనము లేర్చరచిి (గ్రావైట్మూనలు 

మున్నగునవి చేయ వూనుకోవళ్చును 

బొగ్గు (౧08) = గోచావరిలోయళో లింగాల, గవిరి 

జేవిచేట, పెడదనూరు, జంగారెడ్డీగూడెం |ప్రాంశమున 

బోరింగులవలన గోండ్యనలాళ్ళల్లో వలుచనిజొగ్గుపొరలు 

కొన్ని చోట్ల శని వెట్టకడినవి కాలి ఇచ్చట ఎంతబొగ్గున్నది 

నిరూపింపదిడలేదు కృష్ణాజిల్లాలో కోనవద్ద ఒక కట 

స్థలమునుండియు, గోదావరి. జెక్టాలో అమలాపురం, 
జగ్గన్న "పేట, కనితం, ర్యాలి మున్నగుచోట్లను కాటి 

పాళనద్ద జావికై వేసిన ఒక 70 అడుగుల బోరింగు 

నుండియు, మీథేన్ (1400206) అను బొగ్గుబాయువృ 

వెడలుచున్నది గోదావరిలోయలో 2 చేల ఆడుగుల 
బోరింగులతో బొర్లుక శోధించి విరివిగా నున్నట్లు నిరూ 

సించగలిగిన, అది పరిశ్రమల అభివృద్ధికి తోడ్పడును 

బంగారము (6016) ఇంగారు గనులు అనంతపురం 

జిల్లాలో రామగిరి, రామావురం వెంకటాంవళ్లె, ఛిత్తూరు 

జిల్లా కంగుండి కాలూశాలో చిన్నస్నర్తికుంట, లిన 

న త్రమునొద్డ ఛార్వాడ వంవాతికి చెందిన ల్లట్ 
(Calonte) వోన్ ల్లెండ్ విభాకీయ శీలలిలో కలవు లిన 

నత్తం, చిన్నప ర్తికుంటవద్ద కొన్ని రాళ్ళలో బంగారము 

చిన్నటన్నుకు (2,000 పొనులు) నుమౌరు ఓ వన్ని 

వెయిట్లు (1౪), అనగా గీ తులం (18 చిన్నాలు, కేక 

214 వాట్ల కలదు ఈ ప్రాంశములు శ్రద్ధతో పరీ 

ఉంవదగినని రాళ్ళ2ై థిల్యమునలన బంగారు 'శీణువులు 

విడివడి తుంగథ్కడ్రా కృష్ణా నీటి ఉరవడీలో కొట్టుకొని 

కచ్చి, కొన్నిచోట్ల ఒండ్రులో నీమిడియున్నవి ఈ 
ఓం(డ్రులో ఘనగజముకు 8 (గెయిన్లు అనగా అరఛిన్నము 

లేళ శీ వాళ్, అంగారమున్నచో, డీనిని లాభకరముగ 

కీయవచ్చును 

వ(జ్రనులు (Dumond) ఆరవ శళాబ్టిమునుండియు 

అం(ధ్రవ్రచేశమునకు రత్నగర్భయని "పేరు (ప్రపంచము 

లోని గొన్న వజ్రములు ఎక్కువగ ఇచ్చట అభించినవే 

కోహినూర్, వోట్ న్మజములు దొరికిన కొల్లూరుగనుల 

వద్ధ 1658 తో 60 వేలమంది వనిచేయుచుండిరట పిట్ 

లేళ రీజంటు నను పరిటాల గనులకో దొరికినది 

(గొవైట్నైన్ (ప్రాంతనుగు అనంతపురం జిల్లా గుత్తి 

శాలూళొ, కర్నూలుజిల్లా న క్తికొండ శాలూశాలో, 

వ్మజకరూరు, కొంగనవళ్లై మున్నగుచోట్లను, కర్నూలు 

జిల్లాలో ముఖ్యముగ బంగనివల్ణే, గామల్లికోట, రామ 

వరం పల్లెలు, గుంటూరుకిల్లాలో నుల్లినరంవద్ద నున్న 

ఇంగనసళ్లె గుం్లపొర (0010౭గ1౭) లోను, పండు, 
చెన్న, పొంది శుంగళథ[ద, కృష్ణానదుల గుండ్ల పొర 

లలో నవేశచోట్లను, వ(్రవుగను లున్నవి థ(దాచలము 



నొద్ద గోచావరిలోకూడ రవ్వలు దొరకినవి బంగనవళ్ల 

గుండ్లపొరనుంచి లభించిన నములు ఎక్కువభాగము 

చిన్నవై.నను దీనికి దూరముననున్న కృష్ణానదిగర్భము 

లోను, (గొవై ట్ వై సులలోను 'వెద్దవ(జములు దెరికేనట 

కోల్లూరు పరిటాల గనులు గుంటూరు, కృష్ణాజిల్లాలో 

శృష్ణ ఒడ్డునవే యున్నవి ఇవ్సటికి పొతగను లున్న చాల 

చోట్ల వర్షము కురివిన వెంటనే రన్వలు భూమివై మెర 

యును ఈ నదీళయ్యలలోను, గుత్తి, న శ్రికొండ కాలూ 

శాలిలోను, బంగనపళ్లె గుండ్లపొరలోను వ(జములకై 

'వెదుకదగిన (పొంతము చాలగలదు 

ఇనుమ (1100) ఆంధ్రలో ఉన్టుపర్మిశ్రమకు భాలిన 

లోవోన్లుజనిదము లేళ హిమళై ట్ (28040116) నిధులు 

లేవు అనంతపురం జిల్లా రాయదుర్గ్లము తాలూకాలోని 

శాగికొండలలో నూటికి 60 పొళ్ళు ఇమమున్న హిమ 

ఫైట్ ఛాతువు 5 లతలటన్నులు కలదు ఇది ధార్వార 

సంఛాతికి చెందిన హిమమై ట్ శ్వార్ట్.కెట్లలో ( 2201 

tite Quartzites) నున్నది కర్నూలుకిల్లాలో రామళ్లి 

కోట, వెళ్టుర్తి (ప్రాంతమున భూళంవములతో (బద్దలైన 

కడపరాళ్ళలో 561 మంచి 65 పొళ్ళు ఇనుమున్న హిమ 

పైట్ ఛాతువు 87 అతల టన్నులు దొరకును ఇనుము 

తక్కునపాలుగల చిన్న హిముమైట్ నిధులు కడవ 

జిల్లాలో చా౭లివద్ద పులి వెండ్ల శ్వార్టుకె. ట్లళోను, చూగ్న 

పైట్ శ్యాద్దకైట్లు విరివిగా గుంటూరు, వెల్లూరు కిల్లాల 

లోను ఉన్నవి కృష్ణాజిల్లాలో జగ్గయ్య వేట వరినరాలలో 

శేజమష్టమునందు కూడిన పలుచని ఇనుపరాళ్ళ పొర 

యొకటి కలదు ఇక్కడ 61 పాళ్ళు ఇనుముకల హిమ 

పైట్ ఛాకువు 25 లతల టన్నులు దొరకును 

రాగి (Copper), సీసము (168d) విజయనగర 

సామ్రాజ్యపు రోజులినాటి పొఠ రాగిగనులు "నెల్లూరు 

జిల్లాలో గరిమెన"పెంట, కర్నూలుకిల్లాలోగని, గుంటూరు 

జిల్గాలో అగ్నిగుండాలనద్ద శలవు ఈ చోట్ల రాగి ఖనిజ 

మగు మాలకైట్ (Mela0h1t6) తో టాడిన వలుగురాతి 

చాళములు వేర్వేరు రాళ్ళను శొచ్చియున్నని 1800 

ఆంధ్రదేశప్త ఇనీజనంనద 1 

తరువాత గిరిమెనపెంట గనియొద్ద తిరిగి (శవ్వెడు 

వ్రయళ్నాలు ॥ఇరిగి, కొన్ని నిష్ఫృలమై, కోన్ని ఇతర 

శారణయుల వలన ఆగిపోయినవి ఈ స్థలములలో 

భూభౌతిక వరిశోధనలు జరుగుచున్నవి కాలి ఇంతవరకు 

లాభకరముగా (త వ్వదగ్గ రిధులున్నట్లు నిరూవించవడలేదు 

వెండితోకూడిన పీసగంధకిదము, "గెలీచా (3810108), 

కడప, కర్నూలు, గుంటూరు, చిర్తూరు జిల్లాలలో కొన్ని 

శోట్ల నూత్మముగ గలదు కర్నూలు జీల్లా (దోణాచలిము 

శాలాకాలో చిశ్యాలవద్ద (గొవైట్ 'నెశైలలో చెదరి 

శ్యాపించిన చిన్న నిధులను 80 వండ్ల క్రిందట (తవ్వి, 

నష్టకరమని మానివేసి *ఈ గనులున్న కొన్ని చోట్ల 

బోరింగులతో లోకున ఛాతువెళయున్నది 'కెలిసిళో 

నగును 
పరువిందము (కోరండం) ఎజ్జరాయి (గార్నెటు) 

కోరండం, గాశ్నెట్ మిక్కిలి కఠినమైన ఇనిజముళు 

గనుక, వీనిని మెరుగు వనులపను, కురువిందమును 

(00[0దేషm) పానచ శ్రము లకును, వాడుదురు కురుబిండ 

విధులు అనంక్రపురం జిలాలో అనంతపురం, కల్యాణ దుర్గం, 

ధర్మవరం, హిందూపురం కాలూశాలలో ఆరి జారశికల 

లోను (౮1620280 Rocks), నయనై ట్లలోను (320), 

కొన్నిచోట్ల కలవని (వానిరి ఇవి వరీశింవదగినలి 

ఇదివరకు హిందూపురం ఆాలూళాలో పరిగినుండి చాల 

ఖనిజము ఎగుమకి చేయబడినది గా్నిట్ నెల్లూరు 

జిల్లాలో గిద్దలూరు, సై చొవురము నున్న గుచోట్ల అక్రక 

విళాజీయ $అలలోను, తూర్చు కనునులలో ఖో౦డలై ట్ 

చార్నొ న్రైట్లళో (ప్రవహించు వాగులి ఇనుకళోను విరివిగ 

లభించును. విద్యుత్తు రౌళగాదొరకినప్పుడు, ఇతర వరి 

శ్రమలతోపాటు ఈ ఖనిజములినుడి మెరుగు పడాగ్గ 

ములను అధికముగ తయారు చేయవచ్చును 

ఇళర భనిజములు 1,800" సేం “వేడిని, విద్యు త్తును 

విరోధిచు కయనై ట్, సిల్లిమనైట్ భనిజములు గ్గామ 

కొలుములలోను, విద్యుక్పింగాణి మున్నగువాటిలోను, 

మవయోగవడుచున్నలి కయకైట్ నిధులు నెల్లూరు 

“గంటూరులో కారెంపూడి నమీవమున గెలీనా ఇతర గంధకిడ ఇవిజములతోకూడి, కడననంహారికి చెందిన డోలోమైల్ లైంల్లోళ్లలో 
(domi 1im8stంm1) కొంళడూరను వ్యాసించి యన్నది ఈరోట్ల గెరీవా లోకురో! అధికముగా నుండు అనకాశముణన్నవి 



ఆరిధ్రదేశప్పు భవీజనంనద =1 

జిల్లాకో చుండి, శకం, వై చావురం వద్ద విఖాజీయ శిలలలో 

కలవు చుండి, ఛ[కము నిధులలో |ప్రతి 10 అడుగులకు 

2 చేల టన్నుల కయనైట్ దొరకునని లెక్కవేజరి 

సిల్లిమనై ట్, ఖోండలై ట్లో శొళముఖ్య ఖనిజను 

గనుక, వాటిలో దాని నిధులను కనుగోను అవకాళము 

కలదు పిల్లి మవైట్ శేణువులు నము[ద తీరవు ఇనుకలలో 

గూడ నున్నవి 

అణుళ కిని జనింపకేయు ఖనిజనుగు మోనకై, ట్, 

శెల్లరంగుడేంసు ఇల్మవైట్ 2300 సెం వేడినిస్టు 

జర్కాన్ రేణువులుకూడ శ్రీకాకుళం, విశాఖపట్టణము, , 

గోచావరికిల్లాల సము |ద్రతీరవు ఇమకలలో అచ్చటచ్చట 

నున్నవి మోనశై ట్ విశాఖపట్టణము, భీమునివట్టణము 

మధ్య ఇనుకలలో ల మంచిరీ పాళ్ళతరకు కలదు వీటినీ 

ఇనుకనుండి లాథకరముగ విడడీయ వీలగు పద్ధతులు 

పరిళోధింపవిడు రున్నవి 

అల్యూమినము యొక్క, ముడీవచార్థనుగు బాక్సైట్ 

(81౫%) నిధులు విశాఖవేట్టణము, గోధానరి జిల్లాలలో 

భోండతైట్ భొండల వై భాగమున చదునుగనుండు 

ఇష్టీకాశీలి (11101108) శెచ్చమైనా కనబడు అవకా? 

మున్నేది 

ఎరువుల కువయోగపడు ఆఫశైట్ (Apatite) అను 

ఫాష్ఫేట్ (Phosphate) (శ్రీకాకుళం జిల్లాలో దేవాడ, 

గర్భం, ఛామళద్రవురం మున్నగుచోట్ల మాంగనీసు 

గనులనుండి లభ్యమగును ఇది కోడూరై ట్ శాళ్ళకు 

చెందిన ఖనీజము సీళారామపురపులిథితో 80 అడుగుల 

లోకులోనే 5 వేల టన్నుల ఖబిజము కలదు అవమైట్ 

శెబ్లారుల్లా వెగ్మమైట్లలో నూత్మముగ నుండుటచే, 
అకక గనులనుండి కొర్జిగ లభించును 

బృటికములు (0౭2 6గ౫t218) అన్నిక్షల్లాలలోను 
శిలలళో చొచ్చిన వలుగుళాతి 'నాశములతో అచ్చటచ్చట 

రొరకును శుద్ధమగు "పెద్ద సృటిళములు శేడియో, "అలి 

ఫోను సరిళరములలోను, చిన్నని ఆథరణములలో శాళ్ళు 

గను వినియోగనడును 

చవుడు (320 2000180000) కాన్ని స్థలము 
అలో ఎక్కువ ఉప్పుగను (50612 681046), మరికొన్ని 

చోట్ల ఎక్కువ ఇట్టలసోడాగను పొంగుచుండును చవిటి 

ఉవ్వు (Barth 841) ఆనంతవురముజిల్లాలో అనంశవురము, 

చినుకొండ కాలూళాలయందు కడపజిల్లాలో జమ్మలి 

మడుగు కాలూశాయందు, కర్నూలుజిల్లాలో ముఖ్య 

ముగ కంభం, కోయిలకుంట్ల కాలూ శాలయంద్ను 

గుంటూరుకిల్లాలో నరసాశావు"చేట, వినుకొండ, స కైన 

వలి ఇాలూశాఠంయందు అచ్చటచ్చట పొంగుచున్నది 

డిని మాడలలో కరగించి, వడబోసి, కయ్య (మళ్ళ) 

లలో నెండనిచ్చి, కుశ్రవరచుదురు ఈ ప్రొంశారిలో 

వటా ఎంత ఉన్న లఖించునడి శెలినీకొనుట ఆనసరము 
గంధకము (Sulphur) ఇది కృష్ణాజిల్లాలో కోనవడ్డ 

కొద్దిగ లభించును ఇక్కడ 80 ఎకళాల మేర వరా 

శాలములో సముద్రపు నీటెకో నిండు పల్లఇళూనుల 

తోని ఒం|డులో, సూత్మకీనులచే నేర్పడు గంధక కణ 

ములు 2 అడుగుల లోతునరకు కలవు గంధక మేర్చడు 

పరిస్థితులు ఇతరచోట్ల కలుగ కేయగలిగినచో గంధకోత్ప శ్రి 

అధికనుగును 

మిక్కిలి వేడిని, విద్యుత్తును నిరోగించు మాగ్నె వైట్ 

(M2gn641t8) ను, శైొలుములకు లోవైవు వేర్చు నిటుక 

అప, విద్యు న్నీరోధళ వస్తువులకు, సీమెంట్లలోను వాడు 

దురు ఇది కర్నూలుజిల్లాలో ముద్దవరము, ముసలయ్య 

చెరువునద్ద రాలిస్సరాతితో కూడి, 'వేంవల్లీ సున్నపు 

కాళ్ళతో శాళములుగ దొరకును శాని ఇది సున్నపు 

కాళ్ళతో శెప్కవగ కలిసిపోయి, లాభళరముగా విడదీయ 

వీబళావన్నది 

మెరిల్ (P6151) . ఇది (శ్రీకాకుళం జిల్లాలో 408 

వలననద్ద ఒక ెగ్గమైట్లో కనుగొనవిడినది ఇక్కడ 

సుమారు 10 టన్నుల గిల్ దొరకగలదు 'బెరల్ నుంచి 

తీయు అకి విలువైన శెరిల్లీయం (Berylium) లోవొము 

అల్యూమినయముకన్న చాల శేలికై, మిక్కిలి వేడి 

పట్టు క క్షి, దృఢత్వము గలిగి శిథిలముకానందున, దీనిని 

లోవ మ్మిశ్రమములు, విద్యుత్చింగాణి మున్నగువాటిలో 

నువయోగింతురు 

ఈ ఖనిజనంపదనుబట్టి, ఆంధ్రలో సీమెంట్లు, రంగులు 

డిస్టెంపర్లు మైకనైట్, గాను, జాడీ పింగాణి 

విర్యున్నిరోధక వరికరములు, శేరియం, శాల్జింప్టం, 

సోడీయం రసాయనములు, మెరుగు సామానులు తన్నక 

310 



ఆంధధ్రదేళవు ఖవిజనంసద = 1 

శేయ వీలగును బోగ్గు, బంగారు వజ్రములు రాగి, ఈ పరిశ్రమల అభివృద్ధికి చౌక గలఖించు విద్యుత్తు ఎంతయో 
నీనము, కురువిందము నిధులకై వరిళోధించనలయును శోడ్నడగలదు 

నికమ |శ్ర్విన 1054 వరక 1064 లో 
వంవళ్సరాలు మొకం ఉక్పత్తి మొత్తం విటన ఉల్నేక్తి విలువే ఇతర రాష్ట్రాలలో ఓక్న క్తి 

జిల్లాలు (అన్నలు (దపాదణ) (ట్ర (క) శేయు నల్లాలు 

నవారు నునూడు బిహార్ వాజారికోగ్ గయ 
1 అశ్రకము 670876 4,45,28,870 11,408 28,01,408 రాజస్థాన్ మేశాడీ 
18982 1054 వొండ్రడు వాంకై 

ముఖ్యముగ వెల్లూరు 'వెయిట్లుక 

న్వల్పముగ కృష్ణా, నుమారు నుమారు 

విశాఖపట్టణము ai 78,826 (&, 16,48,466) (1 08,881 156,91,684 

వాం క్రై) వాం వై) 
2 ఇనుము 

10624 

కృష్ణా, కర్నూలు, 8,41,580 11185 243,078 1404 DHE సింగ్కూం 
చిత్తూరు కడవ (1 ,20,88,849) (8, 88,60,046) (48,08,278) (289,86, 088) ఒరిస్సా మయూర్భంజ్, 

శిమొకారూడ్, కట్టక్ 
మైసూర్ బళ్ళారి, చిక్క 

మాగళూరు 
హై[డాకాదు ఇ ఖమ్మము 

మె 

బొంబాయి = రత్నగిరి 
ర కయనైట్ 
108 48 6 
నెల్లూరు 8,816 1,95,479 ta 1,625 లివోర్ సింగ్భూం,మకాళూం 

(2,09,098) (8:80.06 002) (42,89) (87,80,862) మైనూరు తాన 
ఒరిస్సా = మయూర్ కంజ్ 

శ కాలైట్ 

1801264 
అనంతపురము 6888 టక 204 2,48 toy) 

(12,578) (147,801) (గయ (41,728) రాజస్థా౯ పలి శైఫూర్ 
6 శ్రోమైట్ 

1841 64 
కృష్టా టా గజం ఆ = మైమాద హనకా, మైసూరు, 

(8,45,428) (1,80,88,118) (45501) (1000) ఒరిస్సా శమొకారూడ్, కట్టక్ 
లివోర్ సంగ్ కూం 

419 సూర్మడ్రరు వెలుట్లు = | టన్ను = 110 పొవల 



అంధ్రదేశపు అనిజనంనద 1 

ఖనిజను (క్రవ్విన 188 నరవ 1064 లో ఇతర రాష్ట్రాలలో ఉక ర్తి 
సంవత్సరాలు మొత్తం ఉత్సత్తి మొత్తంవిగాన కర్నర్తి విణఐవ చేయు జిల్లాలు 

కీల్లాలు (ఏన్నుల) (పపాదణ) (ఓ) (క) 
6 అఏిజ రంగులు 

1040 

కర్నూలు పూర్వము జిల్లాలవారీ 54,867 2288696 వింధ్య (పదేళ్ . నళ్నా 
శె బొడుకళేదు , 508 1189 రు బళ్ళారి కలు (5608) (6 లి 

చాంరా 

పొరాష్ట్ర) = గోహిల్ వాడ్ 

7 (గ్రాఫైట్ 

1040.62 64 సుమారు 

శూర్చు గోచానరి 47 48,000 20 20,000 ఒరిస్సా ఫీ అకాగీ్, కోరా 

విశాఖపట్టణము 8, 48 610 1479 1,86,681 పుట్, ఇకగాల్, పట్టణ (6.282) (6 (140) (188,681) aes 

వివర నలానూ 

కి వీన్సం 

198 

శెబ్లారు 10 8,910 వ ఎ... భాజబ్లూన్ బికనీర్, జోధ్పూర్ 
(82,287) (8,72,660) (8,12,120) (81,50,866) మ(ధ్రామ - తిరుచిరవల్లి 

8 కెర్ణిమడ్డ 
1064 

పూర్వము శల్లావారీ తిరి 14,875 

శెక్కలుదొరళ లేదు (1,46,144) (25,20,084) 

10 వలకరొయి 

1921 24,47,490 

కర్నూలు 8,612 19,015 

fl బంగారము 

1808 1900, 1954 

సుమారు 106 జా 28,780 మైమారు కోలారు 
చిత్తూరు 1,85,800 1,15,46,096 (2,89,168 )(6,82,06,814) మైడరాశాడు వొట్టి 

1910.27 లొన్చులు 

ఆనంతపురోం (02,78,808 (87౯26) 

కొన్సులు) 

శక మాంగనీసు 

1882. 1064 

మమారు 58,107 81,89,480 మధ్యప్రదేశ్ = బొలొధూట్, 
ముఖ్యముగా |కీశాకుళం, 2854881 10,85,88,088 (16,18,847) (18,54, 17,462) ఖండాలా, నాగపూర్ 

న్వల్చిముగా పిాఖళట్ట(లి,88, 78,438) (కుమారు ఒరిస్సా-కిమొ కారూడ్ బ్ర" వె 
ణము, కర్నూలు 198,94, T7.988) బొంబాయి = సంచ్ మల్, 

ఉత్తర 3నళా 







అంధధ్రదేశపు భినిజనంసద = 1 

ఖవిజము |క్రన్విన 1654 వరకు 1054 లో ఇకర రాస్ట్రాలలో ఉత్పత్తి 
సంవక్నరాలు మొత్తం ఉర్నత్తి మొత్తం వీలన ఉర్చత్తి విలున చేయ జిల్లాలు 

కల్లాం (టన్నుల). (దపాదల) (ఏ) (హా 
18 ముగ్గురాయి 

110 54 

కడవ, ఆనంశవురము, 8,80,228 4281208 1038 261879 రాజన్ జైపూర్ 
కర్నూలు (టట (4451828) (18782) 

రాగి 

1928 27 82 49 కూ వూ 

వెల్లూరు 406 7862 విహార్ = సీంగ్భూం 

(2,62,160) 
16 రాచివ్సరాయి 

1910 64 

47,884 4,10,519 722 16,788 శాజష్టాన్ కెపూర్ ఉదయ కర్నూలు, ఇెళ్లారు, 

అనంతపురం, గుంటూరు 600,706) (1,88,51 శీలి, 18,26, 191 పూర్, ఖిలొవాడా COU, prey a, టం. 
లీహాల్ = వాజూరిబూగ్, నీంగ్ 

భూం 

మైనూరు = హోనన్ 
హైరరాకారు కరీంనగరు 

16 రాతినాం 
102464 

కడవ 1,480 76 18,88,551 1219 1,88,011 రా = ఉదయపూర్, 

(882265) (24,02,198) (889) (2,88,784) విహార్ సింగ్థూం మళాభూం 
మసూర్ హాసకా 

బొంబాయి లిజాపూర్ 

17 వజ్రమలు 
1009.18 ష్ 

శళాస్టముల పూర్వపు లెక్కలు వింధ్య వ్రరేగ్ వన్నా 
దొరకలేదు 

కర్నూలు 10179 శారట్టు 1,440 
(41 శు (68685) (1955 శా) (4,14,828) 

18 ననుర్ర్మైట్ 

1911 14 17, 18, 20 

శెల్లూరు 108 6 4,688 సు మ = 

వాం నె 

!ట్రాశె్లలోని సంఖ్యల అ గడువ్పలకు చెందిన భారత'వేళవ నినరముణ 

65 513 



అంధ్రదేశపు ఖనిజసంసద 1 

ఆంధ్రదేశపు ఖనిజసంపద!1॥ తెలంగాణను 
క్ళష్టా గోచావరీ ఫీరములు శన్న కెలంగాణ మంతయు 

వృుటమయ విభాజీయ శిలలతో నిండియున్నది గోచావరీ 

వర్ధానదురి పొడుగునను గోండ్వన శిలలు, వీటి ప్రక్కన, 

ళ్ళష్టా ఠీరమున్క కడన, కర్నూలు శీలలును కరవు 

గోండ్వళ శిలలనుండి బొగ్గు ఇనువ గంధకీదము, కట్ట 

డవుళాళ్ళు కొలిమినుద్ద- కర్నూలు శిలలనుండి సీమెం 

టుకు సున్నవురాళ్ళు, సూవోజూదు బండలు, కట్టడపురాళ్లు, 

'కెల్లనుద్ద, వరక... సృటమయ విఖాకీయ కిలలనుండి కట్ట 

డవుకాళ్ళు ఇనువళాళ్ళు, వలుగుళాయి, "ఫిల్ఫ్ళ్యార్. / 

శాచివ్పరాయి, నశ్చెక్ టీ౯, (మెట్, (గతైట్, , అక 

కము, మెరుగుడు ఇనిజయిలు, నీసము, రొగి.. లేట 

వైట్లనుండి ఖనిజవు రంగులు లభించుచున్నవి 1954 లో 

'శెళంగాణమునందు. ఉత్సత్తియమైన ఖనిజముల విలున 

నుమాట 8 84 కోట్ల రూపాయలు దీనిలో లొగ్గు ఏలు 

వయేత 816 కోట్లు ఇచ్చటి ఖవిజనంవద దిగువన 

మూచింవవిడినది 

లొ? (Coal) గోడావరీనదుల వెంబడి కెలం 

గాణములో 8,6 00 శదరవుమైళ్ళు వ్యాపించిన గోండ్వన 

శిలలయందు బొగ్గుపొర లేళ (ప్రదేశములందు కనుగొన 

ఆడినవి శాని ఈ రాళ్ళలో బొగ్గు ఎంతయున్నది సంపూ 

శ్లముగ వరీఉంపఖడలేదు ఖమ్మముమెట్టుజీల్లా పాఠ 
వంచ శాలూకాలో థొ క్తగూడెం ఇల్లీందల శాలూ 

శాళో నీంగశేణి, అడీలాళాదుజిల్లా ఆసీఫాశాదు కాలూ 

శాలో శడూరు గనులనుండి బొగ్గు విరివిగా (144 

అతల టన్నులు) ఉత్స త్తి యగుచున్నది ఈగనులయేందు 

15 వేలమంది కార్మికులు సనిచేయుచున్నారు ఈ| ప్రాంత 

మున సుమారు 100 కోట్ల టన్నులు లొగ్గు గలధని 

లెక్క వేసిరి ఈ బొగ్గు ఉక్కు పరిశ్రమలో |ప్రన్తుతము వాడ 

నిడు కోకింగ్ (౧000ఖై రళము శాదు ఇది ముఖ్య 

ముగ రైలు ఇంజన్సలోను, విర్యుశ్ సీమెంటు కొడ, 

వీంగాణీ, బట్టలవర్మిశ్రమలు మున్నగునాటిలోను దతిణ 

భారత దేళ మునం బెల్లి వాడనిడుచున్నడి 'హైదశాకాదు 

లోని శేర్బీడ పరిశోధనాతయ కృషినలన, దీనినుండి పొగ 
శేకుండా ఎక్కువ 'నేడిళోనుండు “కోల్ వై ట్(008810) 

తదితర పచార్థములు తయారగుచున్నవి ఈ బొగ్గు 

వ్14 

యొక్క ఇతర ఉపయోగములుహాడ వరిళోధింపబడు 

చున్నవి 

సీమెంటుకు నున్నప్పరాళ్లు (1428810168 for Cement) 

వీమెంటు కువయోగించు సున్న వు రాళ్లు కర్నూలు శిలలలో 

విరివిగా కలవు గుల్బర్గా జిల్లాలోని ఆసోసియే మెడ్ 
పీమెంటుకం'వెనీలవార షావాశాద్ సీమెంటువర్క్సులో 

వాడు నున్నపురాళ్ళు హైదరాబాదుజిల్లా ఆకాండూర్చు 

విశారాకార్ కాలూ కాలనుండియు, మహబూబ్ నగరు 

జిల్లా కొడంగల్లు శాలూశానుండియు కూడ లభించు 

చున్నవి ఇట్టిరాళ్ళు మహబూబ్ నగరుజిల్లా అలంపూరు, 

కొల్హాపూరు శాలూశాలలోను, నల్లగొండజిల్లా మిరి 

యాలగూడ, హుజూర్ నగరు శాలూశాల యందును, 

కరీంన గరుజిల్లాలో మల్తానాళభాదు కాలూశాయందును, 

అదీలాబాదు జిల్లాలో ఆరీలాచాదు, అనీఫొాళాదు శాలూ 

శాలయందును ఎక్కు వగానున్నవి 

కట్టిడప్పరాళ్ళు (0331610 802%) 'కెలంగాణములో 

విలునయైన కట్టడవుళాళ్ళగు గ్రావై ట్లకు కొరతలేదు 

హైదరాబాదులోని లింగంపల్లి గనుల గ్రానైట్లతోనే 

జొంచాయి విర్చరును, ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ 

శవనములను నిర్మించిరి కర్నూలు సంవాతికిచెందిన 

చక్కని నున్నవుకాళ్ళు, పావాజాదు బండలు (చవటలు) 

కీయు గనులు నైన పేర్కొనిన (ప్రాంతములలో ననేక 
చోట్ల గలవు కర్నూలు, గోండ్వన శిలలలో కట్టడములకు 

ఉపయు క్షమగు శ్వార్ట్ కెట్లు, ఇనుకళాళ్ళు భాలియున్నవి 

మేలువన్నెలుగల పాలశాళ్ళు ఖమ్మము మెట్టుజిల్లా మధిర, 

ఇమ్మము మెట్టు, ఇల్లీందలి శాలాకాలలో సృటమయ శల 

శయం దచ్చటచ్చట అభ్యమగును గ్రావైట్లళలో గోడలనలె 

(Dykes) వీర్చడిన నల్ల! టి సృటమయ శిలలుకూడ వరంగల్లు 

కోటలోను, నల్ల గొండజిల్లాలో నూశ్యా'వేట నమీపమున 

నున్న ఏిల్లలను [ర్రిలోను చెళ్కడములకు వాడబడినవి 

నున్నవుళంకర ముఖ్యముగ హైదరాబాదు జిల్లాలో 

తూర్పు వళ్ళిమ శాలూళ*లు, మవోవాదు, ఖమ్మము మెట్టు 

శాలూకాలలోను, ఇనుక, నదులనుండి, 'ెద్దవాగులనుండి 

అఖించుచున్న లి 
ఇనుసరాజ్ళ (110100) ఛాళ్వాడ ?లలనుండి 

విడివడిన ఇనప రాతిగుంగ్లను (oat ore ఇనుము 



నూటికి 55 65 పాళ్ళు) ఖమ్మము మెట్టు శాలూశాలో 

అప్పనరపీంపా పురము, ఇల్లిందల శాలూకాలో కయ్యారం౦ 

మున్నగు కోట్ల 1854 నుండి (తవ్వ మొదలిడిరి ఈ 

నంవాతికి చెందిన తక్కువరకవు ఇనువళాళ్ళు (ఇనుము 

86.40 పొటు) కరీంనగరుజిల్లా వుజూరావాదు 
శాలూకాలో యడవల్లి (ప్రాంతమును జగ్తీయాలి 

తాలూకాలో ఛందోలి, ఆగిలాబొదు జిల్లా ఖానా 

పూర్ శాలూశాలో చిక్యాల, కళ్లెడ, రమ్తారభాదు 

వద్దసుమారు కీకోట్ల టన్నులుండును వీటినుండి ఉక్కు 

జేయు విధానమును రాష్ట్ర ప్రభుత్వము పరెశీలింవ జేయు 

చున్నది 
వలుగురాయి(0031512) ఫెల్ప్ఫార్ (Folspa) హైదరా 

శార్ పశ్చిమ కాలూళా "వెగ్ధమైట్లనుండి వలుగుళాయి, 

"ఫెల్ళార్ కొంత హైదళాళాదు గ్లాను పింగాణీ వరిశ్రమ 

లలో వాడబడుచు, కొంత బొంజియి మున్నగు బయటి 

శేంద్రములకు సంపబడుచున్నది ఈ ఖనిజనులు మహ 
బూజ్ నగరు కిల్లాలో షాద్నగరు, మఖ్రల్, నల్లగొండ 
జిల్లాలో మిరియాలగూడ, 'దేవరకొండ జాలూ శాలలోను 
మెదట కిల్లాలో చాలచోట్ల 'వెగ్గమెట్లనుండి లభ్యమగును 

నువాబూబ్నగరు జిల్లా కొడంగల్లు శాలూశాలో శుద్ధ 
మగు శ్వార్ట్, కెట్లు, ఇనుకరాళ్ళుకూడ నున్నవి 

చవిటిపోడా (08100 florea) మటల 

శాలూ కాలో బాలచోట్ల, జీవరళొండ శాలూశకాలో 

"ఇద్దనర్లవళ్లి గోండ్లపల్లివద్ద చేయుచున్నారు 

శెల్లనుద్ద (8015) కొలిమిమద్ద (Fireclay) ఏంగాణి 
పరిశ్రమ కుసయోగించు శెల్లనుద్దను మెదకుజిల్లా జహీ గా 

జారు కాలూశాలో మెైభాపూరు, హైరరాజాదు జిల్లా 

'శాండూరు కాలూళాలో గింగుక్తి మపాబూమునగరు 

జిల్లా పరిగి తాలూకాలో (క్రిరంగావురం, కుందుర్లు వద్ద 

వేశ్వేరు రాళ్ళమండి క్రవ్వచున్నారు. నల్లగొండజిల్లా 

వుజారునగరు జాలూళాలో చిం శియాలవద్డ కర్నూలు 

నుద్దశాళ్ళలో (31110) 80 వేల టన్నుల 'ెల్లమద్దగలగని 

అంఛనా "చేసిరి వరంగల్లు కిలా పాళాల (నర్సంపేట) 

శాలూశాలో నుద్దిగూణెం, ఖన్ముము మెట్టుజిళ్లా ఇల్లిందల 

శాబాశాలో మిరియాల "వెంటనవద్దటాడ 'కెళ్లమర్ద 

కొద్దిగా దొరకును 

ఆంధ్రదేళప్ప ఖనిజనంనద = 11 

ఆదిలాజాదు జిలా ఆసీఫాలాదు కాలూ కాలో వచ్ 

గాంప్ (పొంతమున గోండ్వన శిలలయందున్న మేలు 

రకపు కొలిమి మద్ద కాళ్ళ పేటవద్ద (తవ్వబడుళున్నది 

ఈ సుద్ద వచ్ గాం్ వడ్డే 50 అతల టన్నులు, మత 

ర్శల్ వద్ద 2 లకలి టన్నులు గలదని లెక్క చేసిరి 

రాచిస్పరాయి (528819) కోరింనగరు శాబాశాలో 

మక్టుంపూరు, భమ్మము మెట్టు జిల్లా ఇల్లీందల శాలూ 

కాలో రాగబోయినగూకెం మున్నగుళోట్ల సృటనుయ 

విభాకీయ శిలలలో (తవ్వు రారిష్పరాయి ఆధిక భాగము 

శిర్చూరు. పేనరుమిల్లులో తొట్లకు లోనై పు చేరుటకు 

వాడవిడుచున్నడి కరీంనగరు కిల్లాలో మెట్టవల్లీ, సుల్తానా 

జాదు శాలూశాలో తురకల మద్దిగుంట, నిజామౌాళాదు 

జిల్లా ఆర్మూరు శాలూకాళో ఛోటవల్లి, నల్లగొండ జిల్లా 

చేనరకొండ శాబాళాలో కొలకపల్లి ఇల్లిందల కాలూ 

కాలో అష్టయపల్లివద్ద లభించు. శాచిప్ప శాయితో 

జాడీలు, శాకిపాశ్రలు మున్నగునవి చేయుదురు నహ 

బూమినగరుజిల్లా మలఖ్తల్శాలూశాలో అభంగ వట్టణము 

హైదరాబాదు జిల్లాలో అశేమట్ల, కొమూరుః వద్దను 
మలినమగు రాచిప్ప'రాయి దొరుకును 

నర్చెకాటీ = (Sంrpentine) నల్లగొండజిల్లా వబబార్ 

నగరు శాలూశాలో బత్తులపాలెం, నువబూబ్ నగరుజిల్లా 
కలనకుర్తి కాలూళాలో జూపల్లివడ్ద శాచివ్పలు శేయు 

టకు వాడబడుచున్నది 

అనికవు రంగులు (0౮11) ఎరనుద్ధ మెదకుజిల్లా 

జహీరాకాదుకాలొ కాలో చైభాపూరువద్దను, కచ్చనుద్ద 

'మైదశాణాదు కిల్లా విశారాకాదుకాబాశాలో వై చాలి 

పుర వద్దను రక్కన్ లావాలపై (ఇస్టికాశిల) 

(లేటశై ట్లలో) (త్రవ్వబడుచున్న ది 

క్రోమైట్ (యంయ) మధిర శాలూశాళో (వవే 

శించిన కొండవల్లి కొండలలో (కోమైట్ అచ్చటచ్చట 

గలదు 1954 లో "చెందుకూరువడ్డ దీనిని [వ్య బారం 
థించిరి 

గ్రానైట్ (Onphit) గ్రాఫైట్ ఇమ్మంఘెట్టు జల్లా 
పొలవంచ ఆకాణొకాజళో గుండ్రమడుగు, ముందులకుడవ 

మున్నగుచోట్ల గార్నెట్తో కూడిన వైనులలో 8 అడు 

గులలోవు మందముగల నాళములమండి లఖించుతున్నడి 
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గంధకము (5010800). శాండూరు, క త్తగూడెం, 

బొగ్గుగ నులనుండి ఉత్ప క్తియగు బొగ్గులో పొరలమధ్యన 

అక్కడక్కడ నుండు ఇనుపగంధశదమును (03010) పరి 

తీయురురు శాండూరు గనులనడ్డ ఈ రీకిని ఒక్క బొగ్గు 

పొర (య) నుండిరే (ప్రతినెలా 40 టన్నుల గంధ 

కిదము దొరుకుచున్నడి 

అభ్రళము (M108) కెంపు నన్నెగల మస్కోవైట్ 

అక్రళము ఖమ్మము మెట్టుకిల్లా పాలవంచ శాలూశాలో 

పూజారి మొకొ.డినద్ద, మధిర కాబణాళాలో కల్లూరు 

సమీవమువను, వోన్ బ్లెండ్ అకక చైమలను చోర్చిన 

చగ్నమైట్లలో లభ్యమగును 

సలక (51110) ఇల్లిందల శాలూళాలో తుమ్ముల 

చిఆకనద్దను నర్ణిగొండకిల్లా మిరియాలగూడ కాలూ 

శాలో నశేరాశాదువద్దను నలకలు కోయుటకు వీలయిన 

గట్టి మద్దరాళ్ళు గలవు 
మెరుగుడు (4088100) ఇనిజనులు అభరణముల 

కువయోగించు పొరదర్శకమగు ఎరువు గార్నెట్, కయ 

వైట్ పొలవంచళాలూ కాలో గరిక ము, కాశెర్ల (పొంత 

ముల లశీంచును 

పాలినంచ కాలూకాలో రో 2500 

టన్నుల పరువిందము సయవైట్లలో గలదు ఇది మిరి 

యాళలిగూడ శాలూశాలో 'ెడ్డగూడెము |పాంతమున, 

ఖచ్ముము మెట్టు శాలూకాలో గుజ్బగుర్దివడ్దను పాల 

వంచ కాలూళాలో క్నెగిరి కొండలయందునుకాడ 

నున్నది 
వృజ్రముణ (01210048) ఆంధ్లదేశములో కొంత 

భాగ మొకప్పుడు, గోల్కొండ రాజ్యములో శే 

యుండెను ఇక్కడి నజ్రములు గోల్కొండ మాకర్కెటు 

నుండి ప్రనంచనుంతయు వ్యావించుటచే, వీటికి గోళ్ళాండ 

వజ్రము లని "ఛీరువచ్చెను పొళవ(జ్రవుగనులు కృష్ణ కుత్త 

= రవు టొడ్డునను మరాబూజునగరుజిల్లాలోను చాలచోట్ల 

మన్నలి 
నీనమ (8d) లీనా నల్ల గొండజోల్లా జేనర 

కొండ శాలూళాలో "పెద్ద అర్సిల్ల వల్లి, చిన్న అర్సిల్ల పల్లి 

చింతకుంట, మళ్లెవల్ల, కొన్నెరిగూడెం, మిరియాలగూడ 

'శాలూళాలో నందికొండవడ్డ కాల్రైట్, వలుగురాతి 

చాళమురిలో కొద్దిగగలదు 
రాగి (C0pp6) పాలనంచ కాలూశాలో యాళిం 

బయలు వడ్డ, నల్లగొండజిల్లా హుజూర్ నగరు కాలూ కాలో 
చిం త్రియాలనద్ద, నువాలూబ్నగరుళిల్లాలోని గద్వాల, 

మక్తల్, అచ్చంపేట శాబాశాలలో కొన్ని చోట్ల పోత 

శాగి గమలున్నవి 

1064 లో తెలంగాణా ఇనిజోత్స త్రీ 

ఉత్పేక్టి (ట) విలువ (ర 

ఇవికను we కాణాకావారి ( న శ్రమ కాలూకొనారీ ( OR శ్రమ 
కనుము కరీంపగరుంజి 

హుజూరాబాద్ శా 800 జానా 8,000 అ 

అమ్మముమెట్టు.కి 
ఇల్లిందల శా 8,810 —_ 88,100 a 

శమము మెట్టు-కా B8,089 299,709 8,60,990 8,87,090 

గోరైల్ ఇమ్మముమెట్టుకి 
మధిర శా 69 69 8,780 8780 

అభితరంభణ మెదకోణి 

జహీశాకాడ్ కా 85 aan 1,700 pm 

హైడ్రాాదు.కీ ॥ 
వికారాకొదు శా 100 185 2,000 8,700 
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ఇన్ముము మెట్టు జీ 

పొలవంచ ఇ 

మహమామినగరుంజీ 

వరిగి శా 

ఆదిలావాదుజీ 

అనీఫావాద్ శా, 

హేడ్రావాద జీ 
వళ్చిను శా 

వళ్చిమంకా 

Cx; అదిలాబాదు జీ 

ఆసీఫావాదు.కా 

ఖమ్మముమెట్టుంజీ 

ఇల్లిందల శా 

పౌలవంచ కా 

కరీంనగరు జి 

కరీంనగరు కా 

ఖమ్మము మెట్టు.జి 

ఇల్లిందల శా 

ఆదిలాబాదు జీ 

ఆదిలాబాదు-కా 

అపీఫొవొదు-ళా 

కరీంనగరు.జి 

సుల్తానాకాదు శా 

మహబూబునగరు.జీ 

కొడంగళల్లు.శా 

సౌ డ్రానాదు-శి 
శాండూరు.శా 

విశారాళాదు శా 

రాబిల్భరాయి 

నున్న శ్రరాట్లే 

(సీమెంటుకు 

షావోళొద్ 

బండలు) 

కట్టడవుళాళ్ళు, నున్నవుకంకర, ఇను 

(్గబు వివరములు 'శెలియవు) 

మొత్తం భినిజనంపద 

అంధధ్రదేళవు ఖనీజసంపర = 1 

£8 28 8150 2160 

2 య! న re 

716 115 78394 1894 

8,688 8,668 78,820 78,820 

1,230 1,280 18,400 16,400 
0 

4,72,982 ఆజా 1,08,78,679 ఆజా 

1,45,440 జా నా 
8,89,765 14 58,187, 2,11,88,899 8,16,51,478 

75 జ 4,787 a 

10 85 1560 4,887 

1,808 = 7816 = 

16,011 జ్ 8,078 జ 

1,910 హ్ 877 an 

499 జ 8,700 ma 

87,882 am 8,84,175 అ 

516 1,01,189 2,200 8,80,441 

18,11,890 3,29,46,620 

1,76,874 ౨,29,606 

16,11 890+ 8,29,25,620+ 

(1.76274%x8) (2,80,808%8) 

= 19,88,988 (=8,88,84,882) 

శ 884 కోట్లు 

ఎక్ వి వియక్ డి 

517 



ఆంధ్రవ్రవేశము. 1 

ఆంధ్రప్రదేశమ 1 ఆంధ్ర ఆంధ్ర కేకము 
14 మొదలు 9* డిగ్రీలు ఉక్షర ఆజాంళములనుధ్యము, 

7 మొదలు టొ డిగ్రీలు తూర్పు లేభాంళములనుధ్యను 

చ్యసీంచి ఉన్నది ఇంకకుపూర్వము నుడళానురాష్ట్ర 

ములో ఉండి, 1800 లో వ్రశ్యళ ఆంధర్రాష్ట్రముగా 
వీర్చాటుశావిడిన నూశవాం ధ్రకేళము $86114 మైళ్ల 

వై కాల్యముతోను, 20,607,801 జనాళాతోను నిండి 

ఉన్నవి వై చామ్శొఆక ననుసరించి ఇది మధ్యరకవు 

వై శాల్యముగల భూథాగము ఆగును 

శవికి సహజస్థికి భూవిభాగము ఆంగగ్రదేశము 

హింఠూస్థానము యొక్క దశీణ [పాంతముయొక్క 

మధ్యభాగములో తూర్చుతీరానికి అనుకొని ఉన్నది 

వక్చినూన ఈ భూఖండము దక్కను పీశభూనీలోనికి 

శొచ్చుకొని ఉండి, తూర్పు కనుమలనెడు విచ్చిన్న పర్వళ 

(రేగుల శాలవాలమై ఉన్నది న్థూలదృష్టీలో ఈ రేళము 

(0) శీరప్రాంశ మైదానము, (2) తూర్చుకనునుం సమో 

న్నత మైదానము (19) దక్కను పీఠభూమికి సంబంధించిన 

ఉన్నత(వ్రదేళము అను మూడు ప్రొాంశాలుగా ఉన్నప్పటి! 

భూగోళ గావ్రజ్ఞలు వారి కళమా[త విభాగము ననున 

రించి అంధ్రచేశమును ఈ (క్రింద నుదవారించిక ఆరు 

సహాజ భౌతిక పాంశాలుగా నిళ్లయించుచున్నారు 

(1) కృష్ణా = గోచావరి జెల్టాప్రాంతము (8) తీర్మపాంళ 

మైగానము (9 తూర్చుళనునుళ ఉ శ్రర్మప్రాంకము ఇది 

గోశావరి వంళధారానదులనుధ్య నున్నది (4) తూర్పు 

శనునులి - దశణ ప్రాంతము ఇందులో నల్లి ములల'ెడు 

కొంగలు వెలికొండ, పొలికొండ నర్వశాలు ఉన్నవి 

(ర) పళ్ళిను - పీళథూమి, (ర) నూగూరు - భ[దాశల 

(పొంతము అను ఈ జరు భాగాలు ఈ రాష్ట్రము యొక్క 

ఛౌథికస్థితిని కెలువుచున్నవి అంధ్రశేళములో కృష్ణా 
గోచావరీనదులు (ప్రజుకు జీవనాధారము అనుటలో 

నతి/యోక్షిలేదు వీటి రెంటినీ శలువుచు కొళ్లేరుపరన్సు 
ఉన్నడి ఈ సరస్సు తమ్మిలేరు ముదలై న జలచాహీనుల 

నుండి జలమువ్వీళరించి ఉప్పుళేరుద్యారా నముద్రము 

లోనికి వ్యాపించి ఉన్నరి ఈ "రెండు నరులయొక్క 

వంపూస్హాఖివృద్ధిమీరచే ఆంధ్రదేశము యొక్క. శవిష్యత్తు 
ఆధారవడి ఉన్నది తూర్చుకనునులి కొండలు ఎత్తు 

క16 

ఈక్కున మధ్యమధ్య మైచావాలున్నవి నీమగిరీ కొండలు 

క 000 అడుగులి ఎత్తువరకు ఉన్నవి చేవగిరి, చుహేంద్ర 
గిరి శిఖరాలు, ద&ణములో నల్లి నుల, ష్మెరనులకొ ౦డలు, 

మంటిళొండ శై రవికొండ శిఖరాలు ముఖ్యమైనవి 

పీళళూమి (ప్రాంతము నమ్ముదమునకు 1 600 మొదలు 

1800 ఆడుగులవరకు ఎత్తున ఉన్నది 

వర్షపాతము శీకోస్టస్థిత్ ఆం(ధ్రచేళములోని శీతోస్ష 

స్థీకి, వర్షపొళము జంగాళాఖాతములోని బుతుపననమ, ల 

1వభావముననునరించి మాగుచుండును కీర ప్రాంతము 

భయ నూన్బూనులనుండి వర్షమును పొందుచున్నను 

ఎండళాలిపు శై ర్భతి ఫననాలనుండి అక్యధికవర్ష మును 

పొందుచున్నడి జెల్టావ్రదేశాణయందు వర్షము ఎక్కున 

వళ్చిమాలికి వెళ్ళిఫేకొడ్డి వర్షము తగ్గిపోవుచుండును 

దక్కను వీకభూమిలో ఉన్న ఛాయలపీను (ప్రాంతము 
పశ్చిమ కనుమల యొక్క వర్ణబ్భాయలో (Rain shadow) 

ఉండుటవల్ల ఇానానికి గురి అవుచున్నది మేనెలళో 

ఎండశాలను ఉచ్చదళ నందుకొనును డిళంబరులో చలి 

ముదురును విశాఖలో 92", నెల్లూరులో 104 6°, కడపలో 
1059, గుంటూరులో 115% వి యబాడలో 120, 
శచ్రాచళములో 125 వరకు ఉష్ణోగక పోపును 

జనవరిలో అర్భితన్హము విశాఖలో 68°, వెళ్లూరులో 6% 

కడనలో 652” ఉండును వరి సండుటకు వీలైన ఉష్ణో 

(గ్రశ కార్, జులై మాసాలలో కోస్తా[పాంతము అంకటను 

ఉండుటవల్ళి అచట వరివంట ఎక్కువగా ఉన్నది వర్షము 

దతఇములో మో, బై ర్భతిలో 20 నుండి బయలుజేరి 

ఉత్తరములో 40 వరపను, ఈళాన్యములో 55 వరకును 

పెరుగును నెల్లూరులో నవంబరులో 117” లును, శాకి 

బాడలో జులైలో 64 లును అక్టోబరులో శిర లును 

విశాఖవష్టణములో అక్టోబరులో 89 లును వర్షము 

వడుచున్నడి ద&ిణ పీళళూమిలో ఐళ్గారిలో సెన్రెంబరులో 

48 లును కర్నూలులో 60 ప్రడుచున్నడి దక్కను 

వీళభూమిలో మొత్తముమీద 20 వర్ష ముళన్న ఎక్కున 
పడరు చేశములో ఎక్కువఖాగములో 25" మొద్దలు 80% 

వర్షము వడుటనలన తీరభాగములో పల్ళిపు వ్యవసాయ 

మున్ను నుధ్యభాగముళో మెట్టవ్యవపాయమును ముఖ్య 
స్థానమును ఆ(క్రమించియున్న ఏ 



భూసారము వృశనంవద అం(ధబేళములోభూములు 

మొ క్రముమీద చాల సారవంతమయినవి కూర్చున 

కృష్ణా గోదావరి జెల్టాలలో నల్లటి ఒం|డుమట్టి నేలలు 

అత్యధిక సారనంతమయినవి సొమాన్యపు నల్లి మట్టి 

మొదలు చిక్కటి శేగడలనరకు చేల సోరవంతముగాను, 

నీళ్ళు ఇంకునదిగాను ఉండును ఇందులో కొన్ని బురద 

చేలలుకూడ ఉన్నవి పర్వత పాంతను తగిలినప్పుడు 

ఎర్రటివేంలు విస్తారముగా కనబిడుచుండును వాట్లో 

మామిడితోపులు విస్తారముగా నుండును తూర్చుఫ్రీరపు 

కనుక చేలలలో కొబ్బరిచెట్టు బాట్ ఆంతట అవే చెరుగును, 

కొన్ని నెలలు వీళభూమిమీద గోదుమరంగుతో నుండు 

చుండును పళ్ళ్చినుమునకు పోయినళొద్ది నేలయొక్క 

పొరము తగ్గుచున్నట్లు కనుపించినను ఆక్కడరూడ నీరు 

తగిలినప్పుడు భూమి అన్నివంటలు పండగల శక్తిని 

చూపించినది చెరువుల|క్రిండ సా, డు మాగాణి 

భూములను, తోటలను, చిన్నచిన్న నుడులవు చూచి 

నవ్చుడు ఈ నంగతి స్పష్టమగును పీఠళళూమియానత్తు 

ప్రత్తి పండించుట కనువయిన పొళశాలపు నల్లి వేం 

లున్నవి కొండ'ేళలలో అనేక ఖనిజ మి|శ్రితములయిన 

చేలు వంటలకు వీలుగా ఉండి, అచేక రళాలుగా వృత 

సంవధకు తోడ్పడుచున్నవి చక్కనిబేల, సామాన్య 

వర్గముగల అన్ని బేశాలలో (వళ్ళశినిద్ధమయిన వృత 
వంవద సేరిగియుండను ఆం|ధచేళముకో ఆడవిమొదలు 

తుష్పవరకు వృతలజాసంబంధమయిక బెట్టు చిరుగు 

చుండుట కనబడును దక్కను వర్షచ్భాయలో 15 

మొదలు 80 అంగుళముల వర్ణము ఉండుటనలనను, 

శీల మంచిడి యగుటవలనను, ఆ (ప్రాంతము యావత్తు 

అడవితో నిండియున్నది ఇక్కడ మేలుజాతి కర లేక 

పోయినను అచేళరళాలబెట్టు ఈ అడవులలో ప్రసిద్ధముగా 

ఉండియున్నవి తూర్చుకిరములోని అడవులను కొట్టి'చేని 

భూమిని వ్యరసాయమునకు ఉపయోగించుచున్నారు 

ఇంశా విశాఖ, తూర్పుగోదావరి కిళ్లాలలో నర్చీవట్నం 

శ(ద్రాచలము (ప్రాంతములు అటవీమయముగా ఉన్నవి 

పశ్చిమమునకు వెళ్ళినకొద్ది ఆడని సలుచబడి, వీడుఖూము 

లుగా మారును లీ డవగా, అక్కడక్కడ ఛిన్నచిన్న 

శెట్లకో విశాలమై ఛాతిబేంలకోకూడి ఉండే విశాల (వే 
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శము ఇది సైరరాశాదు శాష్ట్ర)మునం దోంతటను నిండి 

ఉన్నది ఇటువంటి వచేళాకే వీటిననకిపొంది ఆధునిక 

యంతవ్యవపాయమునకు అనుగుణమయిన భూములుగా 

మారుచున్నవి మిగకా శెట్లు వంటరెరకుకు పనికివచ్చే 

నన్నరకవు చెట్లు ఆంధదేశములో చాలుగన వంకుగాని 

ఆయిదవవంతు గాని ఆడవుల వెంవకావికీ కేటాయించా 

అని శేంద సంస్థ నూచించినది [వస్తుతము అడవులు 
165 వంతులు మాతమే ఉండి నూటికి ఆరు వంకులు 

తోటలుగా ఉన్ని వ్యవసాయ 'జేత్రము నూట! 182 

+ వంతులు వీ నిధముగాను కీనయోగింనబడకుండ ఉన్న 

సామి 164 వంతులుండును న్యదసాయముచేసే భూమి 

తలకు ఒక యెళరము మాత్రము వచ్చును ఈ భూము 

అన్నియు నృద్ధిచెండుటకు నీటి వసతి ఆత్యవసరముగా 

ఉన్నది 

నీదెపారుదల (వ్రశాళికణ బుతువవనముల యొక్క 

వర్షము అచేకవిఛాల సూనాభివృద్ధికి వ్యశిరేళ మైన 

పంథాలో ఉన్నది ఒక పేంశత్సరను ఎక్కువగాను, 

ఇంకొక సంవత్సరము తక్కువగాను పరియుచుండును 

ఈ అకివృష్టి, అవావృష్టి దోషము అలాఉండగా, పళిసీన 

నీరు నదులుగా వర్చోడి, వేగము ఎక్కువగా లేని పీళ 

భూముల మీద (ప్రవహించి, నరదలకు శారణము అవు 

చున్నది ఖొన్ని నమయాంలో వర్గముకురిచే చోట చీ 

వంటలకువనికిరాని కొండ|వరేళము ఉండుటనర్లి ఆక్కడ 

ఉనయోగపడదు ఈ యిబ్బందులను ఇన్నీటిని నర్టుణాటు 

శేయనలెనన్న "పెద్దత్తున నీటి పారుదల [ప్రణాశశలను 

వర్చాటుచేయనలనిఉండును (ప్రస్తుతము దేళములో ఈ 

[కింది నీటిపారుదల సొళళ్యాదులున్నవి (1) గోచావరి 

శెల్టా శాలువలు...నునూరు 10 లతల ఎకరాలు సాగు 

శేయుచున్నవి (క) కృష్ణాజెళ్టా కాలువలు... 8 4 రితల 

ఎకరాలు (8) కృష్ణా తూర్సు తీరపు శాలున పులిగడ్డ 

వంతెనతో నవే 61,000 ఎకరాలు (4) పోలవరం 

అంకం 18000 ఎకరాలు (5) నాగావళి... శోటనల్లి 

(ప్రాంతములో 27,000 ఎకరాలు భూమి పాగగుచున్నవి 

(8) వశ్ళిమాంగ్రములో కర్నూలు ... కడవ కాలువ 

80,000 ఎకరాలకు నీరు అందించుతున్నడి, నర్ ఆర్థరు 

శాటను అను ను ప్రసిద్ద ఇంజనీరు యొక్క శ్ళషిఫలిత 

51a 
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ముగా ఈ జెల్చా వ్రణాళికలు ఫలవంశము అయినవి 

ఈ శాలువలిలో (వ్రయాణసొక ర్యాలుకూడ శలినివచ్చును 

నంనతృరములో 10 వెళళ పొటు వీటిమీద స్వల్ప 

భరగల నరకుల రవాణా పాధ్యమగుచున్నది ఇటువంటి 

ప్రయాణ (ప్రాముఖ్యముగల కాలువలలో వికింగ్ నోర 

శాలువ ఒకటి చాల ముఖ్యమైనది దీని మొత్తము 

ఫొడవ్న 258 మైళ్లు శూర్చుతీరములో రై లుమొల్గానికి 

దగ్గరగా ఫోవుచుండును దీనిమీద 184 లతల రూపో 

యేలు విలువగల వస్తువులు (ప్రయాణము చేయుశున్నవి 

ఇవిగాక నళ్చిమాం(ధ్రముఖో తుంగళ(క్రాపాకెప్ట చాల 

ఉనయోగముకేపే ప్రణాళిక ఇందులో 8,94,000 

ఎకరాలు పాగుశావలయును గోచారరీకి కట్టదలచిన 

శామపొరపాగరము లకీ లతల ఎకళాలకు నీరు అందిం 

చును వాగార్జునసాగరము అనే నందికొండ (పొ కెట్ట 

మళ్యాంధ్రములోని గుంటూరు వెల్లారు జిల్లాలలో 

లీటిపొరుడలను కలిగించును ఇవిగాక, పులిచింళల, వంక 

ఛార మొదలైన చిన్న చిన్న [వీణాకళలున్నవి రక్కను 

సీకళూమి అంతటను చాస్పలు, చెరువులు (డ్రపిక్టిశక్కిన 

వ్యవపాయ కేంద్రాలు 

వ్యవసాయము ఆంధ్రికేశములోని 404 9 లతల 
ఎళరాలలో 158 1 అతల ఎకరాలు సాగుఃడి కింద 

ఉన్ని 844 అవల ఎకరాలు సాగుక్రిందీకి రావలినీ 

ఉన్నవి ఇందులో 45 అతల ఎకరాలకు నీటివనతి 

ఉన్నది ఆంధ్రదేశములో ఆపోరధాన్యాల కతృ్తికి 

నూటికి 80 నంశులువైగా భూమిని ఉవయోగించెదడు 

అందులో ఛావ్యానికి 48,87,148 ఎకరాలు అక్యధిక 

స్థానమును పొందితన్నలి 1961 లో వ్యవసాయము 
(్రిందనున్న భూమి ఉత్ప క్తి ఈ [ందిలిధముగా ఉన్నది 

Q 
వంబోపేరు ఏకరాలు వ్ 

1 వరి 871 68,860 

2 శోళము 25,78,824 &,22,880 

8 వేరుశెనగ 29,85,406 8,58 810 

శీ కొర్ర 1028188 180810 
ర్ కయి 8,94,088 800,980 

8 వస్పదినునులు 8,98,763 69,508 
71 of 508,787 8,81 057 

8 వక్తి 586818 72,887 
9 ఇతరభావ్యములు  క్కీక0,80 78,012 

10 పొగాకు 8,86,240 1,10,887 

11 చనలు 855 646 84,860 

18 మిఠవశాయలు 2,69,285 1,08,650 

వరి చాల ముఖ్యమైన వంట ఇది కృష్ణా గోచానరి 

శెల్టాలలో [ప్రధానముగా వండింవవిడుచున్నది శాని 

జేళము అంతటను కొద్దిగానో, గొచృగానో వండించు 

చున్నారు ఎకరమునకు 1800 పౌనుల వంట పండును 

వరిగాళ సజ్జ, లేళ గంటి, చోడి లేక రా! ముఖ్యనుయి 

నవి ఇవిగాక ఆరికెలు, సామలు, వరిగెలు, ఉండలు అనే 

లిండిగింకిలు ఉన్నవి తరువాత సన్పుదినుసులు ఇందులో 

కందులు, "పనలు నినగలు, మినుములు, జనుములు 

ఉన్నవి అనుములు, అలచందలు, మీటిశెలు ఈ జాకీ 

లోవే నూవెగింజలలో వేరునెనగకు ఎక్కువ స్థానము 

ఉన్నది నువ్వులు, అలివెలు, (గ్రత్తిగింలు నూవెకు 

మౌశమేగాకుండ [కొత్తగా నర్చడిన డాల్డా పరిశ్రమకు 

రోవాదము ఇచ్చుచున్నవి (ప్రత్తి పీఠళూమిమీదను, 
మభ్యాం[భ్రములోను వ్యావించియున్నది పొగాకు వ్యాపా 

రపు పంటలలో చాల ముఖ్యమయినది గుంటూరు, 

కృష్ణా కిలాలలో ఇది విశేషముగా పండింపబడి లిదేళా 

అకు ఎగునుక్తి అగుచుండును వంచచార, చెరకు ఆంగ్ల 

'కేళము అంతటను వ్యాపించియున్న ది ఛిక్తూరు, గుంటూరు, 

కృష్ణా కిల్లాలలో దీనికి వ్ర క్యేకస్థానము ఉన్నది 

సపనంవద  అంధధదేశములో పకునంపద విస్తార 

ముగా ఉన్నది ఎద్దులు నీక లకలు, ఆవులు 90 లతలు, 

దున్నపోతులు 7 లతలు బరెలు 17 లతలు, గొ[రెలు 

క0 లతలు, మేకలు జీ లతలు ఉన్నవి మధ్యాం(గ్ర 

'కేళములో ఉన్న గడ్డీ ప్రాంతాలు ఈ పకువుల (గ్రాసము 

నకు అనకాళము వళ్చాటుచేయడినది సరియైన ఆహార 

వుష్టిలేళ వసువులు బలహీనముగా ఉన్నవి ఒక కోటి పది 

అచల ఎకరాల కూమి పళువులకు గడ్డీభూములుగా 

ఉన్నవి ఆంధధ్రదేగములో ఒంగోలుజాతి పశువులు విన్ద్ధి 
ఉనని పాలకు, వ్యనపాయమునకు "వేరువడ్డవి 8500 

పౌనుల పాలు ఇచ్చుచున్నవి వకువులు (ప్రతి వ్యనసాయ 

'ొడునికి ఆఅవనరముగో ఉండుచున్నవి 



ఖనిజనంనద ఆంధ్రదేములోని ఖనిజనంవద కొన్ని 

టిలో ఉత్తమముగా ఉన్నది మాంగనీను 88/6 టన్నులు 

బంగారము 861 బొన్సులు, శోమెట్ 8500 టన్నులు, 

మైళా 11,670 వాండ్రడ.వై టులు | స్టీయవ్ తైట్ 209 

టన్నులు కైమురాయి 8740 టన్నులు, రాయి 18 828 

టన్నులు, ఆన్ జెప్టాన్ 1160 టన్నులు కాకైట్సు 1800 

టన్నులు 1944 నం లో ఉత్ప క్తి అయినవి ఖనిజాలలో 

మాంగనీసు, మైశా ఆం|ధ్రడేశములో ముఖ్యస్థానవును 

అక్రమించినవి శాయలనీనులో ఖినిజముణు ఎక్కున 

మాంగనీను, విశాఖపట్నం, కర్నూలు, బళ్ళారి జీల్గాల 

లోను మైకా నెల్లూరుజిల్లాలోను, జారైట్స్ కడవజిల్లా 

లోను ఉన్నవి సమ్మగ పరిశోధనలు జరిగినయెడల ఆంధధ్ర 

'జేళముళోను, ఖనిజములు చాల ఉన్నవని కేలగలదు 

ఇనుము ఇంకను దొరక నలపియున్న డి 

పరిశ్రమలు ఆం(ధ్రదేళము సరిశ్రనుల విషయములో 

వెనుకబడి ఉన్నది తూర్పు అంధ్రములో కొన్ని పరిశ్రమ 

లకు (ప్రారంభము జరిగినదిగాని, వళ్చిమాం[ధ్రములో సర్ 
(శ్రమలు (ప్రారంథముకూడ శాలేదు ఆయితే, విశాఖ 

పట్నమువద్ద సొళానిళ్మాణశాఖ స్థాపింపబడుట గొప్ప 

విళీనము మాశ్ఖండ్ విద్యుచ్చ_క్థి నిర్మాణము పూర్తి 

అయినతరువాత, 'చేళములో పరిశ్రమను అవకాళాలు 

లభింవగలవు మద్రాసులో నుండిన అంధధ్రుల పరిశ్రమలు 

కొన్ని ఫరిశిష్ట మ్యభ్రాసు రాష్ట్రిమునకు చెందిపోయినవి 

"పిద్దపరి శ్రమలలో బెజవాడలో సీమెంటు పరిశ్రమను, 

గూడూరులో మైళా పరిశ్రమ, గుంటూరులో పొగాకు 

పర్మిశము ఎన్నదగినవి చిన్న పరిశ్రమలలో వియ్యపుమరలు 
ఇంజనీరింగ్ వర్కుషాపులు, డాల్డాఫ్యాక్టరీలు, గూడూరు 

లోని పింగాణీ పరిశ్రమ, కెజవాడలో ర్రైల్వేపని, చెప్ప 

దగినవి ఇవిగాక కుటీర వర్మిశ్రమలలి చెవ్చదగినవి నరసా 

పుఠరములో, కుట్టుపని, "వెళ్చాపురములో, పాలకొల్లులో 
పట్టువరిక్రమ , చెల్లూరు, గుంటూరు, గోదావరి, విశాఖ 

జిల్లాలలోని చేవేశ నరిశ్రను, నళ్ళారావుపేటలోని 

కుర్చీఅవరశ్రమ, విశాఖలోని చందనపు బొమ్మల పరిశ్రమ, 

కొండపల్లి బొమ్మలవరి కోను, "పెదనలనలోని "పేముననులు 
'శెజవాడలో తోళ్ళసరి (శ్రమ, వలికల వరిశను మొదలయి 

నవి ఎన్నో ఉన్నవి 

ఆంధ్రవ్రదేళమ 1 

రాకపోకల సౌకర్యాలు వ్రయాణసౌకళ్యాల రీత్యా 

గూడ ఆంధ్రదేశము వెనుకబడియున్నది రోడ్డు కక్కున 

రై లుమార్గాలుకూడ ఇప్పుడివుణే ఆలో శింపబడుచున్నవి 

అంధ్రదేశములో హుక్లీ మదిలీపట్నాని! మీటరుోజి 

మార్గమును, మదళాను-ళలళత్తా, మదళాను ఢిల్లీ, మద 

శాను భొంచాయి మార్గాలు డాడ్ 7 అయిను ఆంధ్ర 

జేళముగుండా వెళ్ళుచున్నవి రోడ్లుకూడ ఇజే నూళ్గాలను 

అనుసరించి ఉన్నవి ఇకర శాష్ట్రాలతో పోల్చినయెడల, 

ఆంధ్రలో నై లుమూగ్గములు తక్కువ కాలునలు, నదులు 

 వెవ్చదగినంళగా (ప్రయాణాలకు ఉపకరించవు 

వర్తక వ్యాపారాలు ఆంకరంగికముగ వ్యాపాళము 

ఎగుమతులు, దిగుమతులు ఆంధ్ర జేళములో నలుమూల 

లకు వ్యాపించుట గాక, ఇళర శాష్ట్రాలతో పాడ 

వ్యాపారమున్న ది పప్పులు, ఛాన్యము, బొగ్గు, చేరు 

నగు నూనెగింజలు, మాంగనీసు, ఉప్పు, పంచదార 

నై ల్వే రాణా సొకర్యాలమీర ఆధారవడిఉన్నవి ముడి 

వళి, గుడ్డలు, దినునులు మొదలైనవాటితో కూడ 

వ్యాపారము సాగింపబడుచున్నది కొబ్బరి, కొయ్య 

సామాను, మందులు, కాగితము కూడ ఇిక్ఫరగిన వ్యాపా 

రోము కలవే ఇవికాక బభొంభాయి, మదశాను శేవుల 

నుండి వచ్చు దిగుమతులకు ఆంధ్ర దేశములో తగిన స్థాన 

మున్నది 1989 40 లో 10 కోట్ల 40 లతల మణుగుల 

వ్యాపారము ఆంధ్ర జిల్లాల ద్వార జరిగినదని అంచనా 

చేయబడినది 

కేస వట్టణనుణ అంధ్ర చేశ మునకు సీర హామి 

ఉండుటవల్లి “రేవుల అభివృద్థి ముఖ్యముగా అరుగనలఎ 

యున్నది 1946 లో ఆర్మ్ఫ్ట్రొంగు కమిటీచారి నివేదిక 

ననుసరించి విశాఖిపట్నము యొక్క అభివృద్ధి జరిగినది 

శాకినాడ, బందరు కొత్తనట్టణము మొదలైన చిన్న 

శేవులు కూడ ముఖ్యమైన వ్యాపారము శేయుశున్న వి 

జననంఖ్య ఆంధధబేళములో తూర్చు జిల్లాలలో ఇన 

సంఖ్య ఎక్కువగానున్నడి కాలువలున్న జిల్లాలలో 900 
మొదలు 1200 వరకును చదరవుమైలుకు జబాఖా 

ఒత్తిడి ఉన్నది విజయవాడ, గుంటూదు, విశాఖపట్టణము, 

చీరాల, కాకినాడ, శాజినుండి, కర్నూలు ఆంధ్రదేశ 

ములో ముఖ్యమైన పట్టణములు 



అఆంధ్ర(్రదేశము = 11 

రాజకీయ వరిస్థికులు అం ధదేళములో భాజకీయవా శా 

వరణము ఎక్కువ శాం [్రౌను, కామ్యూవిస్టు, వ్రజొపొక్టీ 

అకు ఆదరణను తన్నది విశాఖపట్టణము, తిరుసతులలో 

విశ్వవిద్యాలయాలు వర్చడ్డవి డివి ॥ 

ఆంధ్ర ప్రదేశము (తెలంగాణము) తెలంగాణ 
ములో జిల్లా లున్నవి అని ఆదిలాకాదు (8.08522 

మంది), నీజామాణారు (1,78,158 మంది), మెదక్ 
(10,27,268 మండి), కరీంనగరు (1 తీర 168 మంది), 

వరంగబ్లు (1 8, 25,004 మంది), నల్లగొండ (1 2,58,810 

మంది), ఖమ్మం (1,00,006 నంగి), "హైదరాబాదు - 

(15,11,886 మండి), మహలూనునగరు (11,80,496 

మంది) కెలంగాణ వైశాల్యము 4లీ 888 చ మై 

'శెలంగాణ (ప్రొంతము దక్కను వీరభూమిలో 

'శ్యావీంచియున్నడి సరాసరిని 1500 ఆ ఎత్తు కలిగి 

శూర్చునకు వాలియున్న పీకళూమి (ప్రాంతము పశ్చీమ 

మున నున్న పర్వతములు తెళంగాణములోనికి చొచ్చు 

కొని వచ్చినవి ఇఏ 8000 అ కంచు తక్కువ ఎత్తుగీలి 

చిన్న పంక్తులు అదిలాజాదు జిల్లాలో సాశ్శలా, నీర్మలా 

పంక్తులు, నిజామాళాదులో నీర్ననల్లి నంక్రులు, మవ 

బూబివగరు శిల్లాలో మవావాద్సు అనురాళాదు కొండలు, 

వల్లగొండ జిల్లాలో "చేవరకొండ, భువనగిరి కొండలు 

శలవు హైదరానారు. జిల్లానుండి పొళాల కొండల 

వరకు, అక్కడినుండి అగ్నేయదిళగా ఖమ్మం జిల్లా 

మధ్యగా వ్యాపించిన గోలకొండ జలగ్రవౌ క్షేత్రము 

(Water shed) అవి నిలువవడు ఎక్టైన (ప్రదేశము గోదా 

వీ కృష్ణా జలములను జేదచేయుచున్నడి దీని కుత్తర 

ముననున్న భూశలము తూర్పు ఈశాన్యములకు వంగి 

యున్నది ద&ిఆమున నున్న భూశలము ఆగ్నేయముగా 

చంగియున్నది తూర్పుననున్న గోఛావరితీరము ఎత్తు 

800 ఆ కంచు కక్కువ అడిలాకాదు, నిజానమూకార్ము 

శరీంనగరు, మెడకు జిల్లాలు గోడానరీ పరీవాహక 
ప్రదేశములోను, మిగిలిన అయిదు జిల్లాలు కృష్ణా పరీ 

వావా॥ (ప్రదేశములో నున్నవి మంజీర, మాచేరు, కడం, 

"వెనుగంగ, ప్రాణహితనరులు గోఢావరికిని, డిండి, "పెద్ద 

వాగు, మూస పాలేరు ముబేరు, వైరా నదులు కృష్ణ 

కును ముఖ్యమయిన ఉపనదులు 

శీకోస్టస్థితి వర్షపాతము 'కెలింగాణ[ప్రాంకము ఉత్త 
శార్థగోళపు ఉన్ణమండలములో ఉండుటచే ఎక్కువ వేడిగా 

ఉండును కాని ఈభూఇాగము 1800 అడుగులువైన 

ఎత్తుగా నుండుటచే దీని ఉష్ణోగ్రతలు కోస్తా ఆంధ్ర 

(ప్రాంళముకం'కు భిన్నముగా నుండును తక్కిన అంధ్ర 

శేళములోనలెనే ఇక్కడటాడ భాలుగు బురువులు కన్న 

ట్టును (1) మార్చినుండి మే నెలవరకు మిక్కిలి వేడిగా 

నుండు వేనన్ని (2) జానునుండి 'వెస్టెంజర్టు నెలవరకు వర్ల 

శాలము (కీ) అక్టోబరు నవందరునెలిలు శరదృతువు, 

(క) డిళంబరునుండి ఫిబనరినరకు శీఠశాలము 

మార్చి, వీలు చెలిలలో ఉన్లము 100° ఫా 

(ప్రాంతమువరకు "వెరుగును విలు నెలలో, ఈశాన్య 

మున ముఖ్యముగా శామగుండమువద్ద, నఠానరి అధీ 

కోన్టము 105° ఫొ [ప్రొంతముననుండును అదేకాల 

ములో రై చాజాదులో నరానరి అల్బోస్టోగత 5” ఫా 

మే నెలలో సూర్యుడు నెత్తిమీద నుండుటచే మిక్కిలి 
వేడిగా నుండును ఈ నెలలో శామగుండమువడ్డ సరా 

సరి అధిళోష్టము 111° ఫా వరకు పెరుగును ఇమ్మము 

మెట్టువడ్జ వేడి 180° ఫో వరకు కూడ ఉండును వేన 

విలో మొ క్లముమీద, ద&ిణ జిల్లాలలో 88° ఫా ఉత్తర 

జిల్లాలలో 99° ఫొ కు శక్కున ఎప్పుడును ఉండదు 

తాను నెలలో అన్ని జిల్లాలలోను ఉష్ణము తగ్గును 

ఈ నెలలోనే బుతుపవనములు [పారంభమగును, కాలి 

నర్షములేశ ఆశాళము నిర్షరి ముగానున్న రోజులలో 

ఉష్ణము, ఖమ్మము మెట్టునంటి వళ్లిపు / ప్రాంతములలో 

108° ఫా వరకుకూడ ఉండును జూలై, ఆగస్టు నెలలలో 

శేడి (క్రమేపీ తగ్గును కాని "సెస్టెంబరులో తిరిగి కొద్దిగా 

"పరుగును 

ఆర్జోబరు, నవంబరు నెలలు శరదృతువు ఈశాలములో 

ఆగ్నేయ బుకువననములు వీచుట సూనివేయును 

అక్కడక్కడ కొద్దిగా వర్షములు పడును ఉష్ణోగళ 

వళ్చిమ(ప్రాంతములందు ళంటె తూర్పు |(ప్రాంతములండు 

లొద్దిగా ఎక్కువగా నుండును 

డశెంలరునుండి ఫ్మిబవరివరకు శీతశాలను ఈ కాలి 

ములో కెలంగొాణముంళయు. చలిగాను, పొడిగాను 

ఉండును డిశెంబరు ఆఖరిరోజులు మిక్కిలి శలిగానుండు 



శాలము శా(క్రిష్ళు చలి ఎక్కువగానున్నను వగలు 

మాత్రము నమశీతలముగా నుండి పోయిగానుండును 

గోచావరీమండలములో 85 ఫొ లకును, కృష్ణా మండ 

అములో 93 ఫా లకును ఉనము మించదు ఫిబ్రవరి 

ఇలవాటికి క్రమముగా వేడి ఎక్కునగును 

నేముద్రమునకు దూరముగా భిండాంతరమున 

నుండుటచే దె నిక ఉష్ణోగ్రతల హెచ్చుకగ్గులు ఎక్కువగా 

నుండును దినములో అధిక అఆల్ఫోష్ట్య్మోగతల మధ్య 

వ్యళ్యానము ద&ణ (ప్రాంతములలో 20, ఫా వరకును, 

ఈశాన్య ప్రాంతములలో 30° ఫా వరకును ఉండును 

శెలంగాణము ఉన్ణేమండలిములో నుండుటచే నంనత్సర 

మునకు 8, 9 మానములు వేడిగానుండును అందుచే ఈ 

(ప్రాంతమున చాయుమండలము నల్చిగోనుండి ఒత్తిడి 

తక్కు వగానుండును శీతకాలిములో నీమండలము, ఉత్తర 

హిందూస్థామునకం'టె వెచ్చగా నుండును అందుచే ఉత్తర 

హిందూస్థానములో ఎక్కువగాను, తెలంగాణములో 

అంతకం'టి తక్కువగాను 80 అంగుళములవరకును 

చాయుపీడనము ఉండును కెలంగాణములో (ప్రాంతీయ 

పీడనము ఆగ్నేయమునుండి ఈాన్యముడిళలో ఎట్రవగా 

నుండును అందుచే గంటకు ఈ మైళ్ళలోవు వేగముతో 

చిన్నగాలులు ఎప్పుడును ఈశాన్యమునుండియు, తూర్పు 

నుండియు, కెలంగాణపు అగ్నేయభాగమునకు వీదును 

వర్ష కాలములో నీసరిస్థితులు శల్మకిందు లగును ఈ 

శాలములో గాలులు బుతుపవనముల |ప్రావిఖ్యము వలన 

ఇలముగా వీచును సామాన్యముగా వీటి వేగము గంటకు 

15, 80 మైళ్ళవరకు ఉండును. ేనవిలో అధికపీడన 
మండలము ఆంకముశాగా, అల్నపీడన మండలము 

(ప్రారంభదశలో నుండుటవలన చేళమంశటను వాయు 

సీడనములో వ్యళ్యావములు చాల తక్కువగా నుండి 

గాలులు వీచవు 

గోచావరీనరీ ప్రాంతములలో సంనత్సరమునకు 

40 so కృష్ణానదీ (పాంశమురిలో ముఖ్యముగా మవా 

బూబ్నగరుజిల్లా వళ్చిమభాగమున, £0 అం వర్గము 
పడును ఎక్కున చేడిగాను, కేమగాను ఉండుటయు, 

జంగాళాఖాతమునుండి వచ్చు తుఫొనుగాలులు గోచా 

వరి లోయేలగుండా లీ (ప్రొంశమునకు వ్యూపించుటనలన 
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ఉత్తరమున వర్ష మెక్కున 80 అం కు వైన వర్గము 

పడు ఉ క్రరభాగములమ్క ఆంతకం'ఖె శక్కున వర్షము 

వడు దతిణభాగములను గోలకొండ ఇల గ్రహ షేశ్రము 

(Water shed) వేధచేయుచున్నది ఉక్తరమున అధిక 

వర్షము జులై నెలలోను రతీణమునను, పశ్చిమమున 

అధిక వర్ష ము సెస్టెంంరులోను పడును 

శీళోష్టస్థితులనుబట్టియు, వై నర్గిక న్వరూవమును 

బట్టియు శెలంగాణమును కెండుగా విడదీయవచ్చునని 

వైన చేర్కొన్న విమయములరలన విళశదనుగును 

*(1) ఉత్తర ఈశాన్య (పొంళములు ముఖ్యముగా గోడా 

వరీవదీ పరినరములు, (2) దజిణ అగ్నేయ ప్రాంత 

ములు ముఖ్యముగా కృష్ణానడీ పరిసరములు 
మొదటి విభాగములో 40 నుండి 45 అం నర్గము 

వడును ఇక్కడ అడవులు ఎక్కున వరి సొగు ఎక్కు 

వగా జరుగును అడవులు నిర్మూలించవిడుటవలనను, వర్ష 

పొత మెప్కువగా నుండుటవలనను ఈ భాగమున వేలలో 

సారము చాలవరకు &ణించినది ఇక్కడ ఖరీఫ్ తంట 

|ప్రథానమయినది రెండవ విభాగములో రల్ని నంట 

|ప్రణానము 

నల్ల రేగడి నేలలు, ఎర్రనేలలు, ఇనుకవేలలు, తెలంగా 

ఇములో కనుపించు ముఖ్యమయిన శేలలు హైదరా 

జాదులో సశ్చిమజిల్లాలనుండి నదులవలన కేబడిన న రేగడి 
మట్టి కృష్టా గోచావరీతీరములందు ఇరుట్రళ్కులను కను 

వీంచును ఈ నేలలు, నృతజాలమునకు శావలనిన ఖనిజ 

ములను కలిగి ఎక్కు వసారనంతమయినవి ఇంకళంయె 

శక్కున సారవంతనుయిన చేలలు తెలంగాణము నళ్ళిను 

సరివొద్దులోను, ఆడిలాచాదుకిల్లా ఉత్తర వరివాద్దులళోను 

ఉన్నవి వల్లి రేగడి నేలలు ఛాల సొరవంళమగుటనలన 

[పీ_క్తి, గోధును విరివిగా పండును పాగుచేయటకు 

లీలున్నచోట్ల వరి, చెరకుకూడ పండును మిక్కిలి ఎరుపు 

నుండి గోదుమరంగువరకు మార్చులుగల ఎ|గ్రనేలలు, 

మెదక్, విజామాళాదు జిల్లాలలో కఠిపు సండ్లతోటలకు, 

నూనెగింణలను, అపరాలను వండించుటకు బాలి తగినవి 

అదిలాశొదుకిల్లా దతిణ[ప్రాంతములోను, నికోమా 

కాదులో చాలకాగములోను, కరీంనగర్కు మెదకు, న ల్లీ 

గొండ, వరంగల్లు, ఇమ్నుం, హద ఠాబాధుు మపొబూల్ 



ఆంధ్రట్రదేశము 11 

నగరు జిల్లాలలోను ఇముకణేలలు ఎక్కువ ఇవి చాల 

తక్కువ సారవంత మైనవి 

వృక్షజాలము కెలంగాణములోనహాజముగా పెరుగు 

నవి ఉష్ణమండల అరణ్యాలు, చిట్టడవులు, ముండ్లపొదలు 

గడ్డిమైచానములు వర పాశము ఎక్కువగనున్న తూర్పు 

భాగములో అరణ్యములు కనుపించును శాని వళ్చిమ 

ముగా పోయినకొలరి, ఎత్తయి, వర్ష పాఠము ఎక్కువగా 

నున్న (ప్రాంతములలో శప్పితే, ముండ్లపొదలు, గడ్డి కని 

వించును ఆదిలాకారు, కరీంనగరు నువొబూబునగర్పు, 

వరంగల్లు, ఖమ్మం, నిజామాబాదు జిల్లాలలో అడవులు ౪ 

సహజముగా ఎక్కువ గోచావరీ కృష్ణాకీరములలో 

తున్ముకెట్లు ఎక్కువ నరంగల్లు జిల్లాలోని ములుగు, నర 

నం'వేట, ఆరిలొజాదు జిల్లాలోని నునోబేనపూరు, కరీం 

నగర్" జిల్లాలోని మాననూరు, మనాబూబ్ నగరుజిల్లాలోని 
అనురాబాదు కాలూశాలలో, 'వేనవిళో ఆకులుశాల్చు 

లాలి చెట్లతో నిండిన అడవులు కలవు ఈ ఆరణ్యములలో 

చెట్టు రమారమి. 50 అడుగుల ఎత్తువరట "పెరుగును 
గంధపుచెట్లు, "లీకు, నల్లమద్ది మొదలగు ఉపయోగళర 

మయిన వెట్టు ఈ అడవులలో పెరుగును హైదరాకాదు, 
నువాబూబనగరు, వళ్లిగొండ, మెదక్ బీల్లాలలో బెదరు 
చెరరుగా నున్న శెట్లకోను, పొదలతోను, నీళాఫలము, 

శాడి మొదలగుచానిళోనుకూడిన చిట్టడవులు "వెరుగును 

వర్షము కాగుగా తక్కునగా నున్నడోట్లయందును 

కొండ వాలులలోను గడ్డి వెరుగును. దీనిలో చాననగల 

గడ్డీరక ములుకూడ కలివు అదిళాకాదు, నిజొనూవాదు 

జిల్లాలతో "వెరిగెడు గడ్డి యే శాగిశములు కయారుశేయు 

టప చాల శగినడి వరంగల్లు, ఆరిలావాదు జిల్లాలలోని 

అళన్సలలోనుండి చేప ఎక్కునగా అభించుచున్నది 

వీళిపారుడల వ్యనసాయమ శెలంగాణమున 

మొ శ్రముమీడ సంనశ్చరమునకు 88 అం వర్షము పడు 

నవి చెప్పవచ్చును ఈ వర్ణము కూర్చు ప్రాంతములలో 

ఎక్కువగాను వళ్ళిను ప్రాంతములలో తక్కువగాను 

ఉన్నరి వర్షపాతము తప్కనగుటకే పంటభూములు 

సాగుచేయనలినిన అవసర మున్నడి "వెద్ద నూతుల, చెరు 

వుల నవోయముతో కూములిను సాగుచేయుట 'ెలంగా 

ణములో గమనించవలసిన రిశేసము ఆం్రజేశవు తీర 

(ప్రాంకములతో సరిపోళ్చినచో 'కెలంగాణములో శాలు 

వలు లేవని చెవ్చవచ్చును 700 సంవత్సరముల పురాతన 

మయిన పాొళాల నరన్సు ఛాలపెద్దది ము'వేరునదికి 

4000 అ పొడవున "చేసిన అడ్డకట్టనలన నిది వర్చడినది 

డీనిలోతు 60 అ పరిమాణము 825 కోట్ల ఘనపు టడు 

గులు హైదరాబాదు నికీంచ్రానాదుల మధ్యమన్న 

ము స్పేనుసాగరు చెరువు 400 నంవత్సముల పూర్వము 

నిర్మింపబడినది దీని కట్టపొడవు.000 అ, లోతు 75 అ 

వరిమాణము 290 కోట్ల ఘనవుటడుగులు 50 అ లోతు 

కలిగిన ఛామవృబెరువు 180 కోట్ల భు ఆ పరిసనూణము 

కలది 50 అ లోతుకలిగిన లక్నవరం దెరువుకూడ 

(ప్రనిర్ధమయిన పుళాతన తటాకము ఈ చెరువులనలన 

చేలకొలది ఎకరములు సొగుచేయబడుచున్నవి 

నీటిపారుదలకు, విద్యుచ్ళ క్రికి ఉవయోగవడు నదీ 

ప్రా కెట్టలు 'అళంగా ణములో చాలకలవు 

ఉస్మాన్సాగరు, హిమాయత్ సాగరు సరస్సులు 
హైదరాబాదు, సికిందశాజాదు నగరములకు నీటిని 

నన్లయి శేయుటకు ఉపయోగించుచున్న వి 

మంకీరనదికి కట్టబడిన ఘనపురం అనళట్టవలన సుమారు 

25 వేల ఎకరోములు సాగు అగుళున్నవి ఆలేరు నదికి 

కట్టబడిన పోచనరం అనకట్టవలన 18 వేల ఎకరములు, 

మవాబూబునగరు జిల్లాలోని దిండి (ప్రొ'జెష్ట వలన 89 వేల 

ఎకరములు సొగుశేయలడుచున్నవి జామా రెడ్డి పట్టణము 

నకు 18 మై దూరములో కారు నదిపై నిర్మింపబడ్డ 

శెరువునలన 18 చేల ఎకరములు సాగుచేయటకు, 

1000 కిలోవాట్ల విద్యుచ్ళ క్తి తయాడుశేయుటకు వీలు 

న్నది 15 చ మై వైశాల్యము, 8000 కోట్ల ఘనపు 

టడుగులి వరిమాణము, 100 అడుగుల లోతు కలిగిన 

నిజాముసాగరు చెరువు, నుంజీరనడికి అడ్డముగా 8 మై 

పొడవున కట్టజడిన ఆడ్డకట్టనలన వర్భడినది దీనివలన 

6 అతల ఎకరములు సాగు ఆగుచున్నవి 8,000 నుండి 

11,000 కిలోవాట్ల బిద్యుచ్ళ క్తి తయారు అగును 

17 చేల ఎకరములు పాగుబడికేయు, వరంగల్లులోని 

చైశా ప్రాజట్ట, నుమారు 20 వేల ఎకరములు పొగు 

శేయుటకు వీలగు పొలేరు (ప్రాజక్టు చెక్పదగినవి ఇవి 

గాక తుంగళద్రు చాగార్జునసాగరు (ప్రొశెక్టుల నలన 



శెలంగాణమునకు నీరు, 

లభించును 

శెలంగాణములో పంటక్రింద నున్నభూమి ఈ [క్రింది 

విధముగా నున్నది 

విద్యుచ్చక్తి విస్తారముగా 

రిక్షల ఒకరములు 

వ్యవసాయము [క్రింద నున్నది 116885 

నీటిపారుదల వనతులు గలది, 1667 

వ్యవసాయమునకు అనురై నను 

భాశీగా నుండిపోయినది 1006 

బంజరుఖూని 8644 

సాగులోనికి శీఎకొని రాతగివది 2040 

వెన చెప్పిన భూములలోని వంటలు ఈ [క్రింది విధ 

ముగా నున్నవి 

లక్షల టన్నుల 

ఛాన్యము 1116 

అవరాలు 15? 

చెరకు 1178 

ఆముదము 061 

వేవసేనగ 248 

మిరపకాయలు 016 

ఉల్లి 0 87 

పొగాకు 8600 టన్నులు 

వి 89,000 జేళ్లు 

ఖనిజనంపద (ఆంధధ్రకేళపు ఖనిజనంపద చూడుము) 

నరిశ్రమలు = సింగరేణి మొదలగు గోచావరిలోయ 

బొగ్గుగనులు కారణముగా, 'శెలంగాణములో పరిశ్రమలు 

ఇెమ్మదిగా నఖివృద్ధి చెందినవి (ప్రొంకీయముగా శావల 

సీన నన్తువులు తయారుచేయు ఇారీవరి కనులు, గృహా 
వర్మిశ్రమలు చాలకలవు నీటిలో ముఖ్యమయినవి ఈ 

శ్రిండివి 

హై(బాశారులోని డి వి ఆర్ మీల్లులోను నరం 

గబ్లలోని అజంజాహిమిల్లులోను నూలు ఉత్ప క్తి యగు 
చున్నది ఇదిళాక వ్యస్త్రములుకూడ 'నీయుమిల్లు హైభా 

జాదులో నొకటి యున్నది 

సీర్పూర్లో ళృషతిమవు సిల్కు తయారుచేయు 

ఫ్యా్లరీ కలదు దీనిలో రోజునకు 5 టన్నుల రయాను 

B25 

ఆంధ్రప్రదేళము = 11 

తయారు ఆగును దీనితో రమారమి 50,000 గజముల 

సిల్కువారము తీయబడును 

బోధమలోనున్న నిజాము పంచదార ఫ్యాక్టరీలో 

8,40,000 రూపాయలు విలువగలిగిన 81,000 టన్నుల 

వంచడార సాలీనా తయారగుచున్నది ఈ ఫ్యాక్టరీలో 

నువయోగించగా మిగిలిన రేరకువంట ఇత రాష్ట్రము 

లకు ఎగునుకి శేయబడుచున్నది ఈ ఫ్యాక్టరీలోచే సంవ 

త్పరమునకు ఫ్ లతలగాలన్ల పొరాయిటాడ తయారగుము 

ఇది యంత్రములు నడువుటకునయోగించు (ప్రశ్యేకమైన 

సాళాయి 

హైదరాబాదులోనున్న కోహినూర్, శాజ్గ్లాను 

కరీలలో గాజాసామానులు తయారగును 

అ న్ఫెస్టాను తయారుచేయు హైగశాకారు అన్ఫెస్టాను 

సీమెంటు |ప్రోడక్ట్స ఫ్యాక్టరి మైదరాజాదులో నున్నది 

సీరుపూరులో శాగితములు తయారుచేయు ఫ్యాక్టరీ 

యున్నది దీనిలో సాలీనా 6,000 టన్నుల శాగకములు 

శయారగును 

హైదళాళాదులోవి చార్మినార్ సిగరెట్టుకంచెనీ 
ఇలంగాణములో ముఖ్యమయినడి ఢీనిలో రోజుకు 40 

అతల సిగరెట్టు తయారగును వకీర్నుత్తాను సిగరెట్టు 
కం'ెనీ మరియొక ముఖ్యమైన ఫ్యాక్టరీ 

జిత పరిశ్రమ కెలంగాణములో ముఖ్యమయిన గృవో 

పరిక్రను ఇందుకు కావలినీన వ్రత్తిః నూలు ఇతర (పొంత 

ములనుండి వచ్చినను తెలింగాణములో గేతపరిశ్రమ చాల 

అభివృద్ధి చెందినది ఈ పరిశ్రమకు ముఖ్యమయిన జిల్లా 

లగు నికామాళాదు, నల్లగొండ, మవాబూబునగరు, నరం 

గల్లులలో నువవద్ధ మైన ఉన్నికంబళ్ళు వేయబడును వీటిని 

'జేళములో నిశర్మప్రాంతనులప ఎగుమతి చేయుదురు 

ఆటనస్తువులు, ఇతరములయిన కళా ప్రాఛాన్య మైన 

వస్తువులు తయారు చేయుటలో చేళమునందంతటను |ప్రని 

గాంచినది విర్శఆనట్టణము హైదళాశాదులో అనేకము 

ఇళ్తాముఫ్యాక్టరీలు , బెల్లంపల్లి ఆజనూకాడు పట్టణము 

అలో రసొయననచార్థములుచేయు ఫ్యాక్టరీలుకలివు ఇని 

గాక వీంగాణి, కదితరవనస్తువులుకేయ ఫొక్టరీలు తెలంగా 

అములో నున్నవి మై(ాకాదు అల్విక్ మెటళ్నర్క్సు, 

ప్రాగాటూల్సు శార్బొశేవనులలో  ఇనువసొనూనులు, 



అంధ్రవ్యాంకు గర్మిశ్ర 

యం|తవరిళరములు, మొదలగునవి కయాళుచేయలడు 

చున్నవి 

ముఖ్యమయిన పారిశ్రామికోత్పత్తి, ఈక్రీంద నీయ 

బడినది నూలువ్యశ్ర్రములు 415 20 ఆశల గజములు, 

నూలు 188.26 అవల పొనులు (కూకము), పయి గుడ్డ 

989 అతల గజములు, సీల్కుచారము 15 78 అతల 

కొనులు (కూకము), పంచడార 61 వేల టన్నులు 

శాళగిము 8 68 అతల వాం|డ్రడు వెయిటులు, సీగరెట్లు 

47 కోట్లు, సారాయి 8 67 లతల గాలన్లు ఇవిగాక 

1628 లతల టన్నులలొగ్గు, 688 మిలియన్ల వాట్లు 

విద్యుచ్ళ కి 89 700 టన్నుల ముడి ఇనుముకూడ ఉత్ప క్తి 

యగుశున్నది 
జీన 

ఆంధ్రబ్యాంకు చరిత్ర |ప్రతిణేళను ఆర్థికవ్యవస్థ 
యందు అందలి బ్యాంకింగ్ సంస్థలు నిర్వహించవలసిన 

పాక మీగుల (ప్రముఖమైనది అర్థికముగా ముందుకు 

వచ్చిన ఉములయొక్క పరిస్థితులను గమనీంచినవారు 

ఉత్తమమైన బ్యాంకింగ్ విధానము అర్థికాభ్యుదయ 

మునకును వర్తక వాణిఖ్యముల "వెంపుదలకును పరమా 
వళ్యకమను విషయమును వివ్శరింపజాలరు 

అంధ జ్యాంకు శేటి ఆంధ్రడేళవు ఆర్థికజీ రితమునను, 

న _ర్తక శాడిజ్యములందును (ప్రాముఖ్యముగల నంస్థ 

ఈనంస్థను ప్థాపిం సవలయునను సంకల్పము ఢీనిస్థావకులును 

ఆంధ నాయకులును అగు డాక్టర్ పట్టాభి సీతారామయ్య 

గారికి 1988 వ నం। నెనెంబగులో కలిగినది అడే 

సంవత్సరము నవంబరు 20 న శేడీని బందరులో ఆంధ్ర 

బ్యాంకు సని (ప్రారంభించినది 1989 నవంబరు నెలలో 

శాకినాడనట్టణమునందు మొదటి శాఖను కెరచినది 

85 నంలు జయవరముగా వ్యవనారించి నిండుగర్య 

ముక 1948న సంవేత్సరమున ఈజకోత్సనము జరువు 

కొన్నడి ఇది ఆంధ్రజ్యాంకు యొక్కనండి ప్రగాఢ 

“*చిద్ద నరులు |ప్రారంథములో చిన్నవిగా నుండును" 

అను సో మెత ఈ సంగ్థకును వర్తించును అదేవిధముగా 

ఈ వంస్థయు కొంది పెట్టునిడీతో (ప్రారంభమై (శ్రమ్మకమ 

ముగా 'వెద్దరై, నేడు అంధధ్రదేళయిలోను వెలునలను 
చెక్కుళాఖలతో ఆంరారుచున్నది 

నం వచో ద్దేకములు “ఆం|ధ్రులచే నిర్వహింవబడీ 

అంధధ్రులకు ముఖ్యముగా ఉవయుక్షము శాగలుగుచు 

విపులమైన వ్యాపారమునకు నిలయమై ఉండెడు ఒక 

కమర్షియల్ (శైడిట్ సంస్థను స్థాపించవలోనను ఆశోయ 

ముతో నిది ఉద్భవించినట్లు ఈ బ్యాంకు నంస్థావకులగు 

డాక్టర్ పట్టాభిగారు. శెప్పియుండిరి (ప్రస్తుత మేనేజింగ్ 
కైరక్టరు అగు (శీ శా డేపల్లి ల్లి శ్రీరాములుగారి మాటలలో 

ఈ సంస్థయొక్క ఆశయములు 

(1) "కళములోని ఆర్థికబలమును సమీకరించి వాణిజ్య 

* వరుల అననరాలకు నవాకి రించుట 

(u) వ్యవసాయదారులకు అల్బివ్యవఢి ముణములు 

వివగుట 

(uw) పరిశ్రమల అభివృద్ధికి "పెట్టుబడులను UNA 

శేయోతగానుండుట 

నిర్వహణములో కల్గిన కష్టములు ఈ 88 నం ల 

శాలము అనగా 1928 నుండి 1966 వరకు గల కాల 

ములో ఈ సంస్థ ఫిర్వహణమునందు. "పెక్కుచిక్కులు 
శల్లినవి ఇదీ సొధారణశాలము కారు ఆ ర్థిక మాంద్యము 

మొదలు గ్రవ్యోల్బణమువరకు వివిధ ఆ పరిస్థితులును, 

ఓక మవోయుద్ధము, చేళములో రాజ య నరీజోభము 

మొదలు స్వాతంత్ర్య |వ్రచానమువరకు గల శాజీయ 

సంఘటనములును సంభవించిన సమయము 

1928 లో ఈబ్యాంకు స్థాసింవజడునప్పటికి ఆంధ్ర 

బే లు ఇందులకు అనుకూలముగా లేవు (ప్రజలు, 

శ్యాంకింగ్ యొక్క. ఉవయోగమును |ప్రాముఖ్యమును 
గు  ర్తింపలేదు డాక్టరు పట్టాఖిగారు మొదట ఈ నూచన 

చేసినపుడు 'ఎవరుగాని తగినంత "చెడ్డమొ త్తములు 

విరాళము లిచ్చుటకు సాపహాసింపళపోవుటవలన కొంత 

నిరుజ్సానాను కలిగినది కాని వారి మ్మీక్రులగు శాడే 

వల్లి సుక్భారావుగారు, ఉదయగిరి గోపొలరత్నంగారు, 

మొదలగు నా రిచ్చిన శోడ్చాటువలన ఈ సంస్థ 1020 వ 

వం నవంలరు 20 న రిజిష్టరు శాగలిగినను, అనేక 

కాలారిష్టముల ఇెదుర్కొననలనివచ్చినది ఇంపీరియల్ 

క్యాంకుకు అవ్పుడుగల యూరోపియకా వజంటు న్యశి'రేళ 

(ప్రచారము, ఆ బ్యాంకు 'హెర్డాఫీనుచారు ఓవర్ (డ్రాఫ్టు 
ఇచ్చుటకు నిరాకరించుట, ఇందుల కోడానారణములు 



ఆతర్వాత  నంవత్సరముల'కే (వ్రవంచము వావపహొంచిన 

అర్థికమాంద్యము 1985 లో ట్రావమ్మూరు నేసనల్ 

అండ్ క్వీలన్ వ్యాంకు పతనము, [1042 లో యుద్ధ 

ఇాలమున ఆపానుదాడుల గూర్చిన |వీజల భయములు, 

ఇవన్నియు శ్యాంకు అభివృద్ధి ఇార్య [క్రమములవై ఒత్తిడీ 

కలుగశేఎనవి కాని అద్భష్టవళ మున ఆ దుమారములకు 

ఈ సంస్థ తట్టుకొనజాలినది అనేక పళ్యాయములు 

విస్తరణ కార్యములను వాయిదా జేయవలపీవేచ్చినది 

ఉచావారణటు 1994 లో రిజర్వుబ్యాంకు నంస్థావనము విళ్చ 

యింపబిడెను శాని అందు "షెడ్యూలు వ్యాంకుగా శేరు 

అర్జ్యతయొండుటకు వమాలయిన మూలధనము విలువలు 

కలని కనీపము 5 లతల రూపాయ లుండవలెను మూల 

ధనము "వెంవుదలకు వ్యాంకు చేసిన (ప్రయత్నము భలిం 

నళ ఆ (ప్రయత్నమును వాయిదా వేయవలసివచ్చీనడి 
శాని 1048 లో ఆ యాళయము నెరవేరి రిజర్వు 

వ్యాంకు ఆక్టు రెండన "షెడ్యూలులో ఈ చ్యాంకు"వేరు 

నమోదు చేయతిడెను చేళములో (ప్రారంథమైన ద్రవ్యో 
లృణముళూడ ఈ జ్యాంకు అభివృద్ధికి తోడ్పడిను 1944 

వాటికి ఇందలి డిపొజీట్లు ఒక కోటిరూపాయలకు వెరి 
గను కాఖలుకూడ స్టీరముగ అభివృద్ధి చూవదొడగినవి 

అయిశే, కొన్నిమ్మాత్రము అాభసొటిగా లేనిని మూసీ 
వేయవలనినళ్చెను ఉడాహారణమునకు ఈ చ్యాంకి 
శెండవళాఖ హైదరాబాదులో 1980 లో 'శెరువబడి 

నను, అది లాభసాటిగా లేనందున 1940 లో మూన్ 

వేయవలనినచ్చెను 

వీజయేకారణనులు ఇంకవరకు ఈ సంస్థ ఆశయము 

లను దీని నిర్వవాణమునం దుద్భవించిన సమస్యలను వరి 

కీలిందికిమి కాని ఈ సంస్థ శాలారిష్టములను జయ్యవ్రద 

ముగా ఎదురొనుటకుగల శారణనులను వేర్కోన 

వలవీయున్నది 

అందులకు మొదటిశారణము ఈనంస్థ కేవలము కొందరి 

న్య త్తులగై కాళ ఆంధధ్రకేశ ఆర్థిక న్వయంపోవకశ్వ 
శార్యక్రనుములో ఇక అంగముగా ఉన్న 'శాళశయములత్రో 

నుద్భవించుట. ఐకే కేనలము ఉన్న శాళయములవవ్ణి 
వసంస్థయు వర్థిళ్లదు ఉన్న శాళయములకోపాటు దూర 

దృష్టి, సామర్గ్యము శానలయును ఈనంస్థకు 7 సంవత్స 

౫7 

ఆంధ్రభాషా ఛరిక్రము 

రములు మేచేళింగ్ డై రక్టరుగా, డై రక్టరుగా పనిలేనిన 
డా పట్టాలిగారు మీతవ్యయము, జాగరూకత అను 

విధానములకు పువాదులు వైచిరి ఉదాపారణమునకు 

(ప్రారంథమున సంవత్సరమునకు ఒళటికంయె ఎక్కువ 

శాఖలు కెరువకుండను, అదికూడ అంతకుపూర్వము 

'ఇరచినది లాభసాటిగా నడుచుచున్నట్లు తెలిసినపిన్ముట చే 

మరి యొకళాఖ కెరచునట్లును తగిన జూ గత తీనగొవబడి 

నది ఆంశేగాక ఈనంస్థ నిర్వవాణబాధ్యత వహించిన 

_్రీయుకులు డి యన్ శత్రు, ₹ నుక్ళారావు, 

చవారణావీ కృన్ణమూ ర్తి క రామచం[దమూ ర్తి మొద 

అగు నిపుణుల కృషికూడ తన౦స్థ్ట యొక్క విజయమునకు 

మరోళ పాతువు అంధ దేశములోని వివిధ రంగములకు 

చెందిన [వ్రముఖులు డై రోక్టర్, మేనేజింగ్ డైరక్టర్, 

చైర్మన్ మొదలగు వదవులను అలంకరించి, ఈ సంస్థ 

అభివృద్ధికి దోహాదముచేసిరి ఈ నంస్థ వాటాచార్లథ బతి 

సంవత్సరము లాభములు సంచుట, ఇందలిసేర్లు వ 
కొద్దియోళవ్ప దళారీలచీకులలో తేఓిండుట, ముఖ్య 

ముగా జ్యాంకింగ్ మ్మాత్రములు |శ్రర్థాన కులతో పొటింప 

ఐడుటకూడ ముచావనాములై న విషయములు 

డా ఆక్ నిరా 

ఆంధ్రభాషా చరిత్రము = నేటి ఆంధ్రదేళమున 

అంధులు మాటాడు చ్య్రానవోరిళ భాషకు అం(ధనునియు 

శనుగనియు, శెబగనియు మూడు వేళ్ళు వాడుకలో 

నున్నవి ఈ భానను మాటాడు అననంణ్య మమారు 

మూడుకోట్ల మువ్పది లతలు నేటి మన భారతజేశమున 

చాడుకలోనున్న భామలలోని కెల్ల ఆక్యధిళ నంభ్యాకు 

లయిన జనులు మాట్లాడునడి హిందీకాన దాని కరు 

చాశ గొప్పసంఖ్య 'శెలుగు మాట్లాడువారి వంఖ్యయే 

ఈ భానయందు నన్నయాది మవోకవుల రశనలుగల 
గొవ్ప నాళ్టుయము. గ౭దు నవ్య నాగరికఠ నలన 

(ప్రపంచమున వియలుదేరిన అనేక |క్రొత్త వాబ్బయ 

(వశ్రీయలు, వార్తా విక లు మొదత్రైన విజ్ఞాన చాయక 

రచనలు కెనుగునను గలన్చ కిట్టీ విశాలథాషా (వ్రవంచము 

యొక్క చరిత్రమును అనగా భూత థలివ్యద్వర్త 

మాన స్వరూనములను వంగవోముగానై న ె రుగ 

వలయును 



ఆంధ్రభాషా చరిత్రము 

షాశ్నాశ్య దేశమునుండి మనకు వ్యవవోరములో వికి 

వచ్చిన (క్రీస్తు శకముయొక్క (పొరంక దకనుండి నేటి 

వరకును అవగా మనూరు శిండుచేల నంవళ్సరముల 

వరకు నుండిన ఆంభ్రభానయొక్క చరిత్రమును కలివిడి 

కొరట కొన్ని యుగములుగా అప్పుడప్పుడు కలిగిన 

పరిణాను విశేషములనుఇట్టై విళజింపనగును మన కెనుగు 

ఇావలో మొట్టమొదట బయలుశేరిన (గ్రంథము నన్నయ 

కృతనుయిన మహాభారతము. ఇంతకంచె [పాళీనము 

అయిన (గ్రంథములు ఉన్నవాలేవా అను లినార మొకటి 

చాల శాలమునరకు నడచినదిగాగి ఇట్టి గంశథ్రములున్న ట్లు 

నిర్ణాయకమ్ముకైన సాథ్యముగాని, భాటి న్వగూవముగాని 

లఫింగేలేదు తెనుగు సారన్వశమున నన్నయ ఆదికి 

యవియు ఉశడు శేసిన భాషా నియనుములశే నేటికిని 

ప్రామాణికులు ఆనలింవించుచున్నారనుటయు ఎల్లరెరిగి 

వది నన్నయ (వ్రానీన్ భామను ఎల్ల విధములను పోలి 

యున్న ఛాసణే మనము వాయుచున్నామనుట ఒప్పు 

కొన వీలుళేదుగాని, అవాటి శోనయందలి జీవనము, 

న్వశాతము, చాల వరకును కేటి శాషయేండును నిలిచియే 
యున్నవి మువ్పదియేండ్ల నయసు1 నునమొక పురు 

ముని చూచి జఠరుబాత మరి ముఫ్పరియేండ్లకు అనగా 

సష్టిపూర్తియైన తరువాక వాతనిని తిరుగ చూచినచో 
వాళని బహిరంగ న్వరూవమునను, వైజ్ఞానిక న్వరార 

మైన బూవవీక వృత్తియందును గొంతకార్సు కనుభట్టక 

శవ్చడుశాని అళనిని 'వేరుపుమునిగాగారి, యాని ఆత 

చేరలిగాని శావింవము శాలగశిని పూరుష వ్వరూపాొదిక 

మున మార్కు కఠిగినళ్లు భాషయందును మార్చు గలుగు 

చువే యుండును ఆశనీ వయస్సు వంతటిని కొళ్య 

యౌననాదిగా ెట్లు విథక్రంచుచున్నా మో ఆన్లే తెనుగు 

స్థితినిగూడ విళజింన వచ్చును 

శారకరు ఐయలుజేరిన శాలము సదునొళండవ 

శళాష్షము ఆనాటినుండి 'నేటినరకును ఒక ఇాగముగాను 

చానికి వూర్వశాళముక్తు వేరు శాగముగాకు విళజింకి 

వచ్చును ఈ రెండు ఛాగములకే మరలి అవ్పటి విశేషము 

అనజట్టి విభజింతగా ఐదు యుగము రిగుచున్నని 
శేక్టీమ్తు పూర్వము ౫ క్రీ శ 1నండీ7న శాక 

వరకును 10 7న శళాల్టినుండి 11 న ళళాల్టి వర 

కును, 1V 11 వ కళాళ్టినుండి 19 వ శళశాన్టి నరకును 

V౪ 19 వ శళాబ్టినుండి వేటి వరకును, _ రీతిని విభజింప 

బడీన అయిదు యుగములలో  మొగటి మూడును 

'వాళక్ళియోక్న శ్రీకి పూర్వ వ్వరూసమును నిహూవీంచును 

తరుచాకి రెండును తదనంతర స్వరూవమును నిరూ 

పించును 

వై చాటీలో మూడనయుగమయిన మొదలు 11న 

శళాన్టము నరకునుగల శాలములో 'కెనుగులో (వ్రాయ 

బడిన గద్యమయ శాననములున్సు కొన్ని చేశయఛంరస్సు 

" అతో అనగా సీసము, తరువోజ, అక్కలో ఆనునట్టి సద్య 

వింధములకోకూడిన శావనములును లభించుచున్నవి ఈ 

ఇాననములు చాజాజ ననునరించి దేచాలయములకును, 

(శావ్మాణుికును, కాజ'సేవడేస్తిన మరికొందరకును ఇయ్య 

జడీన భూములు, చాటి నొక్కులు, ఎల్లలు మొదలైన 

వివరములతో గూడినవి ఆంతియేగాని భారతమువలె 

ఉదా ్ షమైన నీతులు, కథలు, కల్పనలు గలిగిన కావ్య 

ములుగానీ, రచనలుగాలి లశింసలేదు ఈళాలమున 

వీవైన కీర్ణములై న శావ్యములును, నంన్క్భత ఛందన్సు 

లైన ఉత్పలమాల, శార్దూలము మొదలైన వాటినంటి 

వర్యబింథముబును ఉండియుండనచ్చు నుగొని అవి నశించి 

పోయియే యుండనగునని కొందరు ఊహించుచుచ్నారు 

దీనిక పమాణముగాని ఇలమయినే యువన క్తిగాని కను 

నీంవదు ఈ యుగమునందలి శాననస్థభొననులిట్టి ఆనోటి 

శలుగుయొక్క, న్వరూపన్వ్యభానములను, వ్యాకరణ 

మును మనము కెగినిళొననచ్చును ఇంకొక విశేషమే 

మనగా ఈ శాలమున కెనుగునకు రొజాదరణ మేర్చడి 

శాననములయండు వాడఅడుటకు శగిన యధిశారము: 

గౌరవము. ఆ రాజులవలిననే గలిగినదనుటయే ఇట్లు 
శెనుగును గౌరవించినరాజులు తూర్పు చాళుక్యనంశపు 

గాజులు ఈవంళమునకు మూలవురుషుడయిన కుజ్దినిస్టు 

వర్ధనుడు [క ళ 616రకిలి వరకు పరిపాలించెను ఈ 

వంశములో నీ? న వృరుషుడై ర లాజనశేందుణే 'కెనుగు 
నకు వాష్ట్రయన్థితిని కల్పించి యుగ వవ రపడ య్యెను 

దీని! పూర్వయుగమయిన శెండవయుగము క్రీ ళ 
1-40 0)వండు శినుగుళాషాశానననులు లేననియే ఇెన్స 

వచ్చును లీవేని కొన్ని సందిగ్ధముళయిన ఇాననములు 



ఉన్నను అవి ఈ రెండవయుగము తురిభాగము నాటివి 

ఈయుగమునందలి శానన ముఅన్నియు నంన్కృత (పొకృత 

ఛొానలలోనే యుండుటచేత అనాటి 'తెలుగుస్వరూవ 

మెట్లున్నడో మనకు చక్కగా తెలియబడదు కెనుగు 

ఉండెనా లేచాయశి వందేపాంచువారును నుండిన నుండ 

వచ్చును కాని అంతవిశాలముయిన శెముగునాట నొక్క 

మారుగా నీభామయంతయు పుట్టియుండె ననుట అనంభ 

వము ఈ భావయొక్క వూర్వేరూవము వాడుకలో 

నుండియుండకతవృదు శాని ఆది శాజాదరణములేక 

శాననముల శక్కీయుండళ పోవచ్చును 
ఈ రెండవ యుగమునందలి శాననములను పరిశీలించి 

నచో మీది విషయమే సత్యమని తెలియగలరు అవ్బటి 

సంస్కృత |ప్రాక్ళశ శాననములలో శెనుగునాట 

నొడుండిన (గ్రామనామములు 'వేర్కొనబడినవి అవి 
చాలవరకు 'శెనుగుపేశ్ళే “'విరివజి, “చిల్ల 5ళ, కాంటీ 

కంటు, "వేంగీ, “పెందులూరి, “ఒంగోడు' అను' 

అనాటి శాననముళిలోనివి చేటే “విస్తరి “చిల్లరగా, 

"శాటికొండి 'చేంగి, *'దెందులూరు, ,'ఒంగోలీ అటు 

"పేళ్ళప పూర్వరూవములు ఈ'వేళ్ళయండలి మార్చు 

శాల క్రనుమున నంభవించినది 

(్రీస్తునపు పూర్వముననుండిన మొదటియుగమునందలి 
ినుగు భాషాన్వరూపము నూహించుట శీమాశవు టాధా 

రముగూడ గనువట్టదు ఆబాటి ఇాసనములులేవు కొన్ని 

యున్న నుగూడ వాటివలన కెనుగు ఉనికిఊహింపలీలు లేదు 

ఇని [్రీస్తు ళ (వథము ళళాల్టినుండియు నుండియున్న దని 
చై ఆధారములనలన మనము కనుగొనిన కెనుగుళాన 

'యొక్క- ఫూగ్వరూవము ఆవాడును నుండియుండవ లెను 
శినుగు, ఆరవము, కన్నడము, మలియాళము అనలజెడు 

(డ్రానిడశావ. అన్నియును |ప్రాచీన కాలమున అనగా క్రీస్తు 
శకమునకు పూర్వము కొర్నిళళాజ్ఞముల [కింద 

ఈ మద ైషమ్యముతో బొళ్కరూపమున నే యొక భామ 

గవేయుండి శారి క్రమమున వేరుపడి యీరీతి విిన్నరూవ 

ముల నందియుండిన వను సిద్ధాంత మెల్లి రచేతను అంగీక 

రీంవేబిడీనధీ ఈ సిద్ధాంతము ననువరించి వాటి కెలుగు 

(పాళీ శమిళ్ల కరాటాది భాసరికళో సనూనరూనము 

గలిగియుండి యుండవశె నని యూహించుట నులకను 
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శ్రీ శ వడవళళాట్టి వరకును కెనుగుదేళమున 

ఛంన్కబ్టళ (పొకృతమ లశే (ప్రాధాన్య మేర్చడియుండుట 
చేతను, శెనుగుఖామకు ఉన్నత(వమయోజనము లేకుండుట 

శేకను ఆభాన యొక్క స్వరూప నుంశగా మనకు కెనియకళ 
పోయినడి ఆంధ్రరాజులు అనబిడెడి శాతకర్ణి రాజులు 

శెనుగుకేళమును క్రీ పూ 284 మొదలు శీ శ 207 

వరకు అనగా కీ ళళాబ్టులుపొలించిరి ఈ రాజులకు (ప్రాకృత 

ఇానమీదనే అభిమానము ఉండెను చారీ శాసనములు, 

శారి [గంథ ములు, వారి దైనిక వ్యవవోరము |పాక్ళత 

భావయంబే జరుగుచుంణెను చారు శెనుగు చాడరింస 

లేదు చారిశరువాత నుమాగు వీడ వళ్లశాల్దీవ రోకు శెనుగు 

ఛాటిని వేరువేరు వంశముల "రాజులు కొంకకొంత 

శాలము పొలించిరిగొని ఆనాటి వివాదము సంస్కృత 

(ప్రొళ్ళళముల (ప్రాముఖ్యమును గురించియేగాని, ఇను 

గును గూర్చివడి గారు ఈ శశాబ్దినాటికీ అరంభనుయిన 
చాళుక్యుల పాలనమునుండి శెనుగనప శాకాదరణ 

'మేర్చడినది మరినాలుగు శశాబ్బులకు ఇాబ్బయావస్థయు 

శాజాదరణము నలననే వచ్చినది (పొక్ళశ ము యొక్క 

(ప్రాముఖ్యము పూర్తిగా నశించిషోయెను సంస్కృత 

భాష శేనలము పండితుల కేగాగి, సొమాన్యురికు సాధ్యము 

గాకలోయెను శావునణీ తెనుగు ముందునకు 

శాగలిగినది 

ఇక నొల్లివ యుగము | ళ 1000 1800 *ఈ 

యుగమును నన్నయ యుగము అనవచ్చును తనకు 

పూర్వము అవ్యనస్థిశముగా (శానట, రీసటగా నున్న 

దని యొక (ప్రొశీనళవి) నున్న 'ఇనుగుభామను సంస్క 
రించి భారతమును తెనుగున (వ్రాయుటకు నన్నయ 

|పారంఖించెను ఇందులకు వలసిన పదములను వంన్మా 

తమునుండి ేకరించెను ఇెనుగునంరలి చాళ్యరచనా 

వద్ధతి, నిథ కి విధానము మొదలగునవి చాల సంకు చిత 

ముగా నుండగా నాటివి సంస్కృతము యొక్కయు, 

నొటి కర్ణాట వామ్మయము యొక్కయు మాళ్గముల 

ననుసరించి "వెంచి (కొం|గొ క్రణారుఆను నన్నయ కల్పిం 

చెను ఒకసారి ఆతడు ఆ మొర్గమును కని"పెట్టగా దానిచే 

ఇతరు అయిన తరువాతి నువోకనులును అనుసరించి వరి 

పూక్డశను పొందించిరి ఇందలి ముఖ్య లశణనులు 



ఆంధ్రభాషా చరిత్రము 

నంస్మ్కృతము ననువరించుట, అందలి నాబ్బయనును 

అమనడించుట అనునవియే నన్నయ సూచించిన వ్యాక 

ళణ విధానమునుగూడ తరువాశిచారు అనునరించి దానినీ 

విశాల యొనరించిరి 19 న కశాన్డీకో ఈభాన కొక 

టొ శ్రమార్గ మేర్చడు పరిస్థితి వంభవించేను 

ఆంగ్ల వరిపోలనము జేళములో స్థీరవడుట, ఆంగ్లేన 

విద్వాంచులు కొందరు నునభావ నొదరించుట, నున 

చేశములోని బుద్ధినుంతు లందరును ఆంగ్లమునే చరువు 

చుండుట, కారతదేళమునందలి. భిన్న దేశభానలను 

మాటాడువారి కందరికి సంబంధము మగలమరల కలుగు 

టకు అనువుగా చేళమునండు రై లువయాణములకు పొళ 

ర్యము శేర్చడుట, విడ్యాపణాశిక ననుసరించి బహిళ 

విద్య 'నెళ్లిరును విరివిగా 'నేర్చుట, ఆచ్చుపు న్తకములు 

వయలు వెడలుట, చాళ్తావతిళలు [ప్రచారములోనికి 

వచ్చుట, (ప్రజాపాహిత్యము, [ప్రజాఖ్షిపాయము అను 

వాటిక (ప్రాముఖ్యము గలుగుట మొదలగునవి తక్కిన 

శారతీయ ఇామలనువలెనే తెనుగుళావేనుగూడ మార్చి 

వలి 

శ ౪ 181766 వరకును సీవిలునర్వీనులో మండిన 

పీ ఏ (బౌను మచిలీ బందరులో స్థిరపడి తను ధనమును, 

బుద్ధిని అం|ధ్రశామో సంరతణకును, అభివృద్ధికని మిక్కి 

లిగా వినియోగింశెను ఆతడు ఆనాడు దొరకిన శాటాకు 

(తోక[ప్రతుల నన్నిటీవి సంపాదించి ఎంరంఉంచెనము 

తెనుగులోని నవోశావ్యములను భిన్న మార్గములలో 

నుండిన (భ్రాత |ప్రకులనుండి ఉద్ధరించి, (ప్రామాణీళ మైన 

[ప్రతులను నీద్ధవరచి అచ్చు వేయించువర్ధతి నతడు కెనుగున 

వెలళొల్చెను “కెనుగున కొళ నూత్నమార్గమున నేటి 

అకారాది కోశమునంటి చని నొకటి శయారుకేయిం 

వెను చాక్ళియచక్మిత్ర కప్పుల కాలమును కనుగొను 

పద్ధతి మొదలగుళాటి వేర్పరచేను.. నేటి తెలుగు వ్యాక 

రణ రచనా పద్ధతికి చారిచూ వెను 

1800 నేంనశ్సరమునుండియు మనభామ ఆంగ్లభాషా 
వాళ్టయ పానాచర్యమున "నెరుగదొడగేను. చానినలన 

ఆంగ్లవర ములు, అంగ్ల వాక్యరచను ఆంగ్ల వ్యాక రణ 

వీధానమ్ము ఆంగ్ల శా్రమర్యాదలు, ఆంగ్ల జాళ్ళయ 

(శ్రియలు శెనుగున జొచ్చి విశాలముగా వ్యాపించెను 

ఈ మార్గమును స్థాపించి (ప్రచురించుటలో (క్రీ కందు 
కారి వీ కేళలింగముగారు వ్రభామలు ఇళనీని ఈ యుగ 

(ప్రవ ర్తకువిగా చేర్కొనవచ్చును ఈ యుగమున తెనుగు 

భాషా విశాసమునకు సంస్కృత భాషా సావోయ్యము 

మాక్రమేగాక్క ఆంగ్ల భాషా సాహాయ్యమును, ఇతర 

భారశ దేశ భావల విషయములును ఉవకరించిను 

శ్రాషావిణాము వినయమున [వవిమైన నసోయకము 

వ్యాకరణము నన్నయనాటి వ్యాకరణ విళజనము 

శీవలను సంస్కృతము ననునరించియే జరిగివడి "కెనుగు 

శానయొక్క న్వభావము నంన్మృశముకం'ు వాలి 

భిన్నము ఆది మిక్కిలి సరళము, అిన్నవై నదీ నులథ 

మయిన మౌర్గముతో కూడినది విశాలమై పెరిగిన పర్గ 

తులతో గూడిన సంస్కృత వ్యాక రణ మర్యాదలను శెను 

గున కతికించుచు నన్నయమార్గము 19 వ శళాబ్దినరకును 

నడచినది ఆ తరువాత ఆంగ్ల వ్యాక రణ మర్యాద అవాటి 

వ్యాకరణ రచనకు అంటుకట్టుటచేత నేటి శెనుగువ్యాళ 

రణములు చాలవరకు అంగ్ల వ్యాకరణ నుర్యాదనుగూడ 

ననునరించుచున్న లి వ్యాకరణ విషయమున నుండనల 

నన (వ్రధానథానములు అనేకములు మారిషోయివవి 

శెనుగునందలి సరజాలను చాలవరకు మార్పు సోంది 

నది నన్నయ తన భారతమును రచియించుటకుముందు 

శెలుగు చాలి నల్పినంఖ్యాకములయిన పదములతో 

గూడియుండెను ఈ పదములు (క్రావిడములు అనగా 

శెనుగునకు స్వాభానికమ్ముల్తై మొదటినుండియు నందు 

ఉత్పన్న ములయినవి యే ఈ పదములన్నియు 'నేటి తమిళ, 

కర్ణాట, మలయాళ ఇానలలోని ఆదిమ వదజాలముతో 

అభిన్నములు ఒక్క వదమే అన్ని భామలలోను 'నేడును 

ఒళ్ళు రూపమునచే, ఇక్క యర్థమున'నే చాడ బడుచున్నది 

కొన్ని కొంచెము న్యూకము మారి వూర్వశాలమున 

ఈ దూవములన్నియు ఒక్కచానినుండి నర్చడినవేయని 

'శెలియదగినట్లు కనువట్టుడుండును మొదట 'తెనుగులో 

నుండిన వదజాలమంతయు నిట్టికే నన్నయ తన భారత 

రచనకు తగిన సడములు శెనుగున లేకుండుటచేత ఆనోటి 

వాడుక ననుసరించి సంన్కృతపదములనే 'ఇెనుగు 

విళక్తులనురేర్చి నంక్కృతమునందలి యర్థమునవే 

ఇాడేను నలేని కొన్ని సరములు ఆర్థమునను, రూపము 



వము మాకీయువ్న యెడల వాటినీగూడ న్వీకరించెను 

శ పద్ధతినే తరువాతివాకును సండొమ్మిదవ శశాబ్దము 

వరకును చేడునుగూడ నమనరించుచున్నారు కాని నున 

చేళమును సదమూడన శశార్జినుండియు మవాన్ముదీయులు 

పరిపాలించుచుండుటచే హిందూస్థానీ అరల్నీ, పారసీక 

ఛావమలలోని పనులు అచేకములు వ్యగవోర వళమున 

[ప్రవేశించెను ఆ తరువాశ కన్నడ, తమిళ, మలయాళ 

భాషలనుండియు కొన్నివదములు వచ్చి ప్రవేశించెను 

18 న ళశాలీనుండి మనకు పొళ్చాత్యుల సంపర్కము 

కలుగుటచేక కొన్ని (ించిపరములు పోర్చుగీను 

వదములు, ఒలొందుల వదములుకూడ ెనుగున (కవే 

శించెను ఆ పదములు కొన్నీ 'నేటికి కెమగున వాడుచుచే 

యున్నారు శాని యవి మిక్కిలి యొష్కవనగాలేవు 

ఆంగ్లపదములునోూ[శ్ర మట్టుగాక, యాంగ్లేయ నిజ్ఞాన 

|పథాతమునను బారి పరిపాలనమునను విశేషముగా 

వ్ర వేశించినలి చాల పదయులు మౌరువడి 'జెనుగులో స్థిర 

వడినని తశ్సమములుగా కొన్ని వేల పదములు మనచా 

రందరును దినడినమును చాడుకలో నువయోగించుచునే 
యున్నారు ఆవి వాడుకలో నున్నంత విరివిగా (గంథ 

ములలోనికి మాత్రము ఎక్కలేదు నంస్కృతవదముల 

నన్నిటిని మనము తెనుగు రచనకు కేచ్చుకొని వొడుకొను 

నాచారము భర్చడినట్లు అంగ్లోయసడములు 'కెచ్చుకొని 

శెనుగురచనే చేయుటకేదు అనగా సంస్కృతము 

'ెనుగులో నొక భాగమయిపోయినది కాని యాంగ్లభాన 

మా మట్టిస్థితినీ పొందలేదు 

'ఇనుగుభాషావికాన చరితను శలిసీకొనుటలో మి +0 

యువకరించునది మూడ నయుగముళోని భావ ఇది కేనల 

శాసనస్థముమా।[శ్రమే విరివియందు కొంచెము కాని ఒక 

ప్రక్కన 'నుగున కీతర (ధావిడశావలతోగల వంబంధ 

మును, నేటి శెనుగు యొక్క రూసమేర్చడిన విధమును 

అక్కగా వివరించుట కువయోగించును. నేటి "తెనుగు 

|ప్రత్యయముఠియిన డ్కుమ్మువు, లు, మొదలయినవాటి 

వూర్వరూవములు నృష్టముగా విన్న ములయిన 

వరిణామములతో నందు గనపట్టుచుండును శావున 

"అనుగు చర్మికను. 'నెరుగదలచిన పండితుల కిది యునళ 

రించును 

ఆంధ్రభాషా కరీత్రోము 

శెనుగుభాషావిశాన చరిత్రమును జూచినతో ఆది 

క్రీ ౪ మొదటి యేడుళశాబ్దులలో డాని యవికియే 
'ఇలియనంకటి అపధానావస్థయందు సంహ్మృత (ప్రాకృత 

ముల ఛాయనుఖడి యుండినట్లు ప్పష్టపడు చున్నది కాల 

(క్రమమున సంస్కృత ప్రాక్ళతములు మూళి£డిపోగా 

శెనుగునప చాళుక్య శాకావలంఇనమున ప్రాముఖ్యము 

వర్చడళలిగివది గొవ్ప ఇాబ్బయమును నిక్మించుకొన 

గలిగెను కెమగు సంస్కృత పొకృ్ళతముకినుండి అనేక 

విషయములను స్వీకరించెను ఆ కరువాళ ఆంగ్లభాషా 

సావాచర్యమునలన కొంత ని_స్హకీనిపొంది అది నేడు 

ఆం(ధజాతికంతటికీని విజ్ఞాన దాయకమైన ముఖ్యసాధన 

ముగా వెలియనున్నది భామోవయు క్షమైన రాష్ట్ర 

విభజనమునకు కెలుగే మొదటి మెట్టు వేసినది 

ఇక 'నేటివరిస్థితిని, ఇావిని కొంచెము వరిశీఖించవలనీ 

యున్నది మనము పు న్తకములలో (వాయు కావకును, 

డై.నిక వ్యవహారమున ఎల్లికును నూటాడు భాషకును 

గొంశభేదము కన్చట్టుచున్నది వుస్తకములలోని ఖాన 

విశేషము మార్చులేక అభిలాం(ధ్రటేశమున నోక్కరూప 

మునే యుండును దివి స్వరూనము వ్యాకరణము, 

కోళము, కవిప్రయోగము, శిష్టభావలోని పలుకుబడి ఆను 
చాటి నన్నిటి వాధారముగా చేనీకొనియున్నడి దీనినే 

(ప్రామాణిక ఛామయందునము ఈ (ప్రామాణిక భామ 

యొక్క న్వరూవముగూడ శాలముననునరించి కొంచెము 

కొంచెముగా తూరుచు నే యుండును నన్నయ కన భార 

శమున [నానిన నాడుకల కొన్ని మన రచనలలో కనీ 

పింపవు (ప్రతిదినము వాడుకలో ననలేలేవు ఇట్లు నన్నయ 
ఛాటిళాష మనకొవకంటె కొంశ భిన్నముగానున్నను 

మనకర్థము కానంతగా అది మాళళేదు నన్నయకు 

ముంరుళ్లాష సండితులకుగూడ బోధపడనంత అన్తవ్య గ్ల 
ముగా మా(శ్రముండెను జేటవాశలో జేయురున్నాడు, 

చేసినాడు. అను రూగములనంటిచాటిని నునము వాడు 

దుము మాటాడునప్పుడు భూక్రము చేస్తున్నాడు, 

చేన్షండు , చేశాడు, చేసిండు అనునట్లు వివిధములయిన 

రూవములను ప్రదేశ మునులట్టియు, మాటాడువారి 
సంభుమునుబట్టేయు వెలయంచు చుందుము ఇట్టికేదను 

(గాశకున్కు నోటి మొటపను, ఆరనను, కన్నడము 



ఆంధ్రభాషా చరీక్రము 

'మొరలయిన 'యెళ్ల భాషలియంచును నుండునదియే శాలి 

మనము మాటాడునఫ్లు వ్రాయనలయు ననియు (గంత 

ములలో నుండునట్లు (వ్రాయశాడనియు కొంతమంది 

కలుకుచున్నారు అట్లు (వాయుచున్న వారును గలరు 

ఇట్లు శేసినచో భావ, శేర్చుకొమటయందు కొంత సొల 

శ్యము కలుగవచ్చును. కాని చేళమున కంతటేకిలి ఒక 

థూసమయిన (ప్రామాణిక భావ యుండవలయు నను వట్టు 

రల పోయినచో జేళమున శేదము భాషావివయమున 

వేర్చడి ె లుగునారి ఐక్యమునకు భంగముకలుగనచ్చుము 

మన (ప్రాచీనుల వొబ్బయమునకు మనము మరికొంత 

దూరనయినవారము శానలనీవచ్చును (కొత్త (ప్రామా " 
శికళామను నృజించుకొనినచో (క్రొ త్తవాళ్మయమును 

వృజించుకొనవలయును ఇట్టీది ఒకనాడు సంథనముశాదు 

జాతియంతయు వీశముఖముగా [ప్రయత్న ముచేసి ప్రామా 

ఉికరూసములను బిరూపించుకొనినతరునాత కొన్ని 

శరములనరకు 'మేఛావులయిన నువోకవులు చాబ్టయ 

నృష్టికి నిరంతరళ్ళషి చేయనలయును ఉన్న |ప్రొమాణిక 
థానే [గ్రహించి యం దేవైన అఆంకిమొర్చు లేర్చడి 
నచో వాటి నంగికరించి ఆరూవమును నిలువ బెట్టుకొనుట 

గూడ వొకతూర్గమే కరి కావివి అరుగవలసినది 

ఇకముం డీ ఇానలో నన్య|వవం చవిజ్ఞాననుంతయు 

వెలయించి నన తెలుగుచారిని విచ్యావంకులుగా శేయ 

వలిసిన జాధ్యశయు 'శిలుగువారి వై గలదు ఇట్టే కాధ్య 

శయే నన్నయన్సై ఐడగా నానాటి కెనుగున తగిన కన్ది 

జాలము తేకుండుటరేత సంస్కృతవదముల నన్నిటిని జెచ్చి 

ఇెనుగున చేర్చెను చేటి పాశ్చాత్య శా్ర్రములలోని 

విజ్ఞానమునంతటిని 'శెనుగునకు 'జేనలసీనచో పదము 

శెచ్చటినుండి కావలెను ఇదియొక సమన్య "కెనుగుతో 

పదములు ళళ్చింపవీలులేదు సంస్కృకనున పదములు 

కల్పించి తెనుగులోవి పూర్యవద్ధకిశే ప్రయోగింపవళెనా 

శే ఆంగ్ల భాషనుండి చేలళొలది సాంశేశిక పదములను 

శెచ్చి భేర్చుకొనవలెగా అను నదియ నొళ 
ఇంకొక లిషయ మేమనగా, ఈ పొంశేతిక పదములు 

వథావ కాఖాసలో వే భిన్నముగా వేర్పడవలెనా లేళ 

భారతదేశములోని ఎక్లిజానలకును ఒక్క రూవముననే 

యండవలెనా యనునదియు నొళననువ్యయే ఈ నమవ్య 

లన్నియు ముందుముందు సరిష్కరింపజడనలయ.ను వీటి 

పరిష్కారముకొరకు వండిళులును (వ్రభుత్వమును ప్రయ 

ల్నించుచునే యున్నారు నూర్గములును సర్పడుచున్నవి 

మనదేళమున నింక హిందీళావ కొక నవ్య(ప్రాముఖ్య 

'మేర్చడుచున్నది ఆ భావయొక్క. వెరుగుదలగాని, 

(ప్రాముఖ్యముగాని శెలుగును, ఇతరదేళభామలను ఎట్లు 

మార్చును అనునదియు ఇాబిని శ్రేలవలనీనదియే 

మొ క్షముమీద ఆంధ్రభాన నన్యవిళ్ఞానము నంకటిని 

తనలో నిముడ్చుకొని ఈ భామను నూటాడువారి కందరి 

కిని ఆ జ్ఞానము సులకముగా నలవడునట్టును, 'కెనుగు 

చేళమునం దంతటను ఈ భావకుగల దకస్వరూనమును, 

విళ్యమును నిలువ బెట్టుకొనునట్లును, వాడుక ఖామకును 

రచనలలోని భావకును గల దూరము వీలయినంత వరకు 

తగ్గునట్టును, ఇతర భారకీయ శావలతో పోల్ళిచూచిన నో 

పాధ్యమయినంతవరకు సమాన వదజాలను ఉండునట్టును 

'చెరుగవలసి యున్న డి 

ఇట్లు భూతళవివ్య ద్వ ర్హమాన స్వరూసములను వివ 

రించినతరునాత ెనుగుభావకు నేటి వాడుకలోని 

"పేళ్ళిట్లు వచ్చినవి అని నినరీంవనలెను వేడు వాడుకలో 
నున్నవి మూడు చళ్ళ, 1 ఆంధ్రము, 2 అనుగు, 

8 శెలుగు ఈ మూడింటియందును మొదటిది నంన్కృళ 

పదము, తక్కిన'రెండును తెలుగుపదనులే ఈ ఆం(ధము 

అను సదము ఒకజాతి జననంఘమునకు వాచళముగా 

లశ శేయ[బ్రావ్మాణమునందు పేర్కొనబడినది అంతియే 

గాళ ఈ అం(ధ్రరాజులనుగూర్చి పుళాణములును, శారత 

'కేళమునకు (ప్రాచీనశాలమున నచ్చిన కొందరు చర్మిత్ర 

శారులును పేర్కొనిరి దీనినిబట్టి ఈపేరు మొదట ఇనురి 

చేరుగా మండుట నిశ్చయము వీరిశరువాక ఈ ప్రదేశము 

నకు అంధ్రపథ మనియు, ఆంధ చేళ మనియు న్యవవోరము 

శాసనములలో గనునట్టుచున్నడి ఇది క శ మూడు 

వొాలుగు శళాబ్టులనుండియుండిననిషయము అంతకుముం 

శీజేశళాగమునపు దచిణావథమనియే వ్యవవోరము ఆ 

శరుచాత 'బేళమ. నుండి “ఆంధ్రొనరము భాషకు వాచక 

మయినది నన్నయ శాను థ్రాకీన శానవనములలో ఆంధ 

ఛానను సేర్కొనెను తన భారతమున డీవిచే “తెనుగు 

అని వ్యనవారించెను 'కెలుగు' జను చేరును తరుభాతి 



(గ్రంథములలో గనువట్టుచున్నది నేటి ఆనుగుదేళములో 
నుప్రపిద్ధములయిన దజారామము (శ్రీశైలము శాక 

హస్తి అను మూడు ఊేశ్రములలో మూడు శివలింగము 

లుండుటనలన ఈ'దేళ మునకు “త్రిలింగములుకలది' అను 

నర్థమున “త్రిలింగచేశము ' అను వ్యనవోరము కలదవి 

|ప్రకావర్ముడ్రీయము (కీ ౪ 1800) మొదలగు [గ్రంథ 

ములలో బెప్పలడినది ఈత్రిభింగమమళజ్ఞము వాడుకలో 

మారువడి “కెలుగు' అను రూవమును పొందినదని సిద్ధాం 

కము దీనికి లలము శాసనములలో 'కిలింగ, తెలుంగ, 

కేలుంగ, జెలింగ' అను వేళ్ళు ఈ చేళమునుగూర్చి వాడ 

విడినవి కనుపట్టుటయే కాబట్టి వాడుకలో తిలింగపదము 

మారి యుండవచ్చుననునది దృఢమగుచున్నది ఈఇలుగు 

లోని 'ల'శారము ఉచ్చారణమున మారి 'న'ళారనుయి 

'కెనుగు అనురూవ మేర్చడిన దని కొందరి యూపి కాని 

కెనుగు ఆను కట్టను స్వతంత్రముగా 'కేలుగు శబ్దము 

కంజె ముందుగణే చాడియుండినట్లు నిదర్శనములు 

గలవు "తెనుగు అను కజ్ఞమునకు (ద్రావిడళాన లలో 

'ద&ణము' ఆని యర్థము ఈచేశఖాగమునప దతిణా 

వళమనియు 'దక్కన్" అనియు పేరుండుటవలిన ఆ ద&ణ 
శబ్దమునకు “నును అను పదము అనుచాదముగా నాడ 

బడుటవనలన ఈచేళమునకును, ఖభానకును తెనుగు అను 

పదము ఇాచకనుయి శాల క్రమమున ఆంధ్రవదమున లనే 

తాడుకలో స్థీరవడెను ఈ మూడును తెనుగు పేళ్ళుగా 

్రనిద్ధములు 
గంజో 

ఆంధ్ర లక్షణ గ్రంథములు లతణ మనగా 

“లత్యశే జాయే అనేన” అను వ్యుత్స్రీదేత ఒక వస్తు 

సుమ కేశ ఒక విషయమును గుర్తువట్టి కెలినిళొనుటకు 

వనికివచ్చు సాధనమని యర్థము ఇతర 'వ్యావ రకముగా 

(ఒకచానికి చెప్పిన లతణము మరియొక దానినుండి వేరు 

వర్తచునట్లుగా) ఒక వస్తువేను వినేశించుట లితణము 

లవణ మనగా 'గుర్తు' అని న్థూలముగా అర్థము శెన్న 

వచ్చును ఏ వన్తువునకైనను (ప్రశ్యేకనుగు లవణము 

లేనిచో ఛానీని చక్కగా (గ్రహీంవకాలము లినణనును 

గవ్పునప్పుడు అలిన్యా ప్త అన్యా చ్చీ, అనంభనము అను 

దోమనులు కేకుండునట్టు చెప్పవలయును. అట్టి బతణ 

ఆంధ్ర లక్షీణ గ్రంథములు 

క్లానమువలన అత్యళ్ఞానము నులకముగా గలుగును 

కనుక పూర్వులు (ప్రేతి శా న్ర్రమునందును లక్ష్య లతల 

సమన్వయ పద్ధతి ననలంలించి యున్నారు ఛండోఒలం 

శా వ్యాకరణ కాశ్రుములను రచించు పట్టున ఇశలుగు 

లొతణికులు వైశము అట్టి వద్ధతి వే అవలంబించికి అంధ 

భానయందు అత్య లతణ నమన్వయ పర్ధతిళో గత 

శళాబ్దులందు.. వెలసిన కాొశ్ర్రములలో “వ్యాకరణ 

కాత్రము, అలంకార శొత్రుము, భంద శాస్త్రము 

నిఘంటువులు అనునవి ముఖ్యములు ఈ శాశ్ర్రములు 

చేటివరకును "వెరుగుచున్నవి కనుక వీటిని గురించిన 

అంళములను 'ెలినకొనుట మనకు (వ్రన్తుకము 

Lop గాన్రచు పదములను [బరృతి ప్రత్యయ 

విళాగ వురన్సరముగా నిరూపించుటచే ఈ శాస్త్రమును 

“వ్యాకరణి మని అనుచున్నారు “వ్యా శ్రీయంళకే శక్లాః 

పం(స్కీయంఅే అనేన ఇలి వ్యాకరంమ్" అని వ్యత్స త్తి 

శబ్ద సంస్కార పాధనమని యర్థము బుగ్వేర పదశారు 

డగు కాక ల్యుడు మొదలుకొని బహువ్యాక ర్తలు 

సంస్కృత భావనకు వ్యాక రణమును రచించిరి అవి చామ 

మా(శావళిష్టములు ఇప్పుడు లోక వ్యవవోర సాధనమైన 

ప్రాచీన వ్యాకరణము పాణినీయమే పాణీని రధించిన 

అష్టాధ్యాయి, $081 నూతములకో వైదిక, లౌకెళ 

ఛాషా (ప్రపంచమును సంస్కరించునట్టి ఉత్తను వ్యాకర 

ణము అదియే రేళభాషా బభ్యాకరణములకు మోర్గదర్శక 

మైనది తెలుగు వ్యాక రలు పొఠినీయ పరిభానునే 

అవలంబించి 

శ ప్రయోగమూలం వ్యాకరణమ్", "ప్రయాగ శరణా 

వైయాళకరణాః" అను లోళోక్తుల నల శిష్ట వ్యవవోరము 
వ్యాకరణ రచనకు ఆధారమమట స్పష్టము |ప్రారీభాం|ధ్ర 
వైయాళరణులు కలి (బ్రయాగములను, వాటికే కలియ 

వచ్చు నిశరాంశముతిను, క విమొర్గ లిరుద్ధములు శానట్టి 

లోక వ్యవనోగ ఏీద్ధములను ఆధారముగాగొని జ్యాకర 

ణఇములను రచించిరి జీవత్భానులగు ఇెలుగు మున్నగు 

ఛాటియండు వూర్వకవి (వయుక్తనులు గాకున్నను, 

వ్యాకరణ అతణమునకు దూరముగా నున్నను, తత్త 

శ్కాలములయందది కోవులు ప్రయోగించిన శబ్దములు 

శిష్టవ్యనవోరము అను ₹ాణమున వన్నెలు డీరినవై. 



ఆంధ్ర లక్షీజ [గ్రంథమటి 

యుండెళేని ఛాటిని స్వీకరించి, వానీకొరకై వ్యాకరణ 

మును వి న్థరించుటకు అనుమకించిరి ఇరువదన శాలి 

యందు రచింపబడిన వ్యాకరణ (గ్రంథములలో బిట్టి 

దూరదృష్టితో నుద్మవిల్లినవి కొన్ని కలవు 

శబ్దమును (ఆకృతి |వ్రక్యయ విభాగ వురస్సరమైన 

యర్థమునందు చక్కగా నెరిగి ప్రయోగించుట వలన 

ఇష్టార్థము (కృద్దేశంసబడిన యర్థమని లౌకికముగా నర్థము 

శెన్చకొనవచ్చును) నీద్ధించును సంస్కృత విద్వాంను 

లలో ఇట్టే యొచారమున్నది కనుకచే వారు 

“ పకళ్ళట్ద సమ్యక్ క్లాతః శాప్తాన్సితః 

సుష్టువ్రయు కః న్వగ్ధేలో కే శామధుక్ భనతి' 

అను ానిని నర్వచా స్మరించుచుందురు సమ్యక్ జ్ఞారమైన 

ముళన్ధిమును (వ్రయోగించుటనలన స్వర్గము నచ్చువని 

వారి నిశ్వానము తెలుగు భాషనుసయితము సంస్కృతము 

వళె ఉన్నశదళకు కెచ్చుటకై నన్న యభట్టారశాది 

చ్యాకర్తలు మార్గమును చూపియున్నారు. జీవద్భాష 

యైవంత నూ(త్రమువ స్వేచ్చగా శబ్దమును (ప్రయోగించు 
టకు వీలుండదు రఛయిళప్వనం కేతమా త పనిద్ధములయి, 

చేయారాడి దోనజుస్టములయిన నద్మపయోగములుభేసి 

భామను కల్మిన పరుపరాదు శిస్టవ్యవవిరము లోకా 

దరము అను గీటుశాళ్ళ ఒరపిడికో నిగ్గులు దేరిన శబ్దము 

అమ మూ(శ్రమే (ప్రయోగించి భాషా నరన్వతిని అలంక 

రించుచుండవలెను అట్టి రచయితయొక్క [ప్రయోగ 

ములు ముందురాబోవు వ్యాకరణములందు. చేరును 

శనుక జీవచ్భామక విషయమున కవిత గీశనంటిదనియు, 

వ్యాకరణము చానివి (వ్రశాశంన జేయు నందిరివంటిదనియు 

కవులును, వండితులును తలసనలనీయుండును ఇకనున 

కెలుగు వ్యాక్రరణములలో కొన్నిటి చరిత్రను 'ఇలినీ 

కొందము 

ఆం(ధ్రళద్ది చింశాముణేీ ఇది అంధధ్రభొషా వ్యాకరణ 

ములలో మొదటిది 'వాగనుళానన* విరుడాంచికుడై న 

వన్నయకభట్టారకు డీ గంథమును రచించెను దీనిని 'నన్నయ 

కట్టీయ' మనియు కొందరు వ్యవవారించురు ఇది 

సంస్కృత భాషయంధు ళ్లోకరూవమున (ఆర్యాన్న క్త 

ముళిలో) (గాయలడినది తరువాతి శ్యాభ్యాతలు 

అందలి సూత్రములను లిడిలిడిగా కీసి వ్యాభ్యానములను 

రోచించీరి చించామణీ వ్యాఖ్యాతలలో ఎలకూచీ కోల 

నరన్వత్సి పారనంది శామళాసస్త్రీ మున్నగువారు గలరు 

వరుల చిన సీళాశానుప్వామిళా స్తారు విమర్శాత్మక 

ముగా '*చింళామణి విషయ వరికోధనము'ను రచించి 

చెప్కవిషయములను సృష్టవరచిరి దింళామణి తరువాళ 

వచ్చిన వ్యాక రణములు కొన్ని అనువాదములుగాను, 

కొన్ని చాని నాధారముగా 'కేసికొని వి న్తరిల్లినవిగాను 

ఉన్నవి చింకామణియందు సంజ్ఞా సంధి, ఆజ౦త, 

వాలంత, [కియా పరిచ్ళేదయులు గలవు “విశ్వ శేయః 

శావ్యమ్' అను కావ్య అతణముతో నీవ్యాకరణము 

(ప్రారంభమగును నన్నయబట్టారకుడు తెనుగు బ్యాకరణ 

కాన్రుమునకు వథమాచార్యుడు ఇతడు క్రీ శ 

వదునొకండవ శళాన్టివాడు ఆం ధ్ర ¥ క్రి చింశామణీ 

నన్నయ కృతము ఆగునా ? కాడా ? అను విషయమునే 

విమర్శకులలో అఖి[వ్రాయఖేదను కలదు 

అభర్యణ కారికొన్ల ఇది నన్న్మయయొక్క ఆంధ్ర 

క రణమగు ఛింకామణి న్యూ శములలో జోడించి లత్య 

పాధనశేయిటకు పనికివచ్చు శారికలు (క్లోకములు) గల 

యు శ్రమను వ్యాకరణ (గ్రంథము అథర్వణాచార్యుడు 

కర్హయగుటచేతి అథర్వణ కారిశావళియని దీనికి “వేరు 

వచ్చినది 'విళ్ళతి వివేళ' మనియే దీవి బామధేయము 

వరిచ్ళేచాంతములియందు. “ఇతి (శ్రీమదథర్వణాచార్య 

ళృకే విళ్ళతి వివేకే” అని యున్నది 

అథర్వణాచార్యుడు నన్నయతరువాళ వచ్చిన (ప్రామా 

ణికుడయిన గొప్ప వ్యాక ర్త చింశామణి సూక్రముల 

ఇక్క గాంభీర్యమును విశద సరచుటయందును, చింశా 

మణి దృష్ట్యా అసొధువులనుటకువీలై న మవోకవి వయో 

గములను సాధించుటయందును, అథర్వణకారిళానళి 

మిక్కిలి తోడ్పడును చీంశామణి నన్నయక్ళతము కాద 

నియ్కు విళ్ళళివి వేకము అథర్వణకృతము కాదనియు, 

వీటిని ఎలకూచి కాఅవరన్వతీయు, ఆహోఐల వండికు 

డును రచించిరనియు ఒకచాదము కలదు శాని ఛచింళా 

మణి విళృతివివేకములు నన్నయాథర్వణ కృతముకేయని 

కొందరు పండితులు కావించుచున్నారు 

అథర్వణ శారిశావశియందును చింశామణియేందు 

వలెనే నంజ్ఞా సంధి, అజ్నన్ల, హలన్త, శ్రయాసరిచ్ళేద 



ములు వరునగా కలవు ఈ (గంథమునకు ద్వితిం!క్రిణీ 

నీశారానుకని “శవిజనమండవము' అనువ్యాఖ్యను రచిం 

చెను ఇతడు ఆహోబలసండితుని తరువాతివాడని వినుర్శ 

కుల అభ్మిపాయము ఈద్వితింతిణీ సీళా రామకని(వాసివ 

టీక జాలవ్యాకరణకర్తకు నూతన వ్యాకరణ రచనము 

నందు ఉపయోగించియుండునని సోచావారణముగా 

వర్సుళ చిన సీకారామప్వ్యామిశాన్రీగారు నిర్ణయించిరి 

వికృతి వివేళక ర్రయెన అథర్వణుడు అం(ధ్రవ్యాకరణ 

త్ర సికీయాశార్యుడు ఈతడు (వ్రానీన మరి యొక 

(గంళము *తీలింగ శద్దానుశాననము' ఇది కారికావళి 

కన్న చిన్నదియగుటచేత దీనిని రచించిన పిమ్మట బహు 

కశాంళములుగల శారికలను ఇతడు రచించెను సునూరు 

240 శారికలతో చించామణి |ప్రశిపొది శాం ములను 

'ఉశ్తాను క్ర దురు క్ష చింతనవురన్సరము'గా సమర్థించువట్టి 

అథర్యణశారిళో వళి, (నిళ్ళతివి వేళము) ఆంధ్రభాషా 

వ్యాకరణములకు తలమానిళయు వంటిది అథర్వణుడు 

నన్నయకు నమశాలికు శని లొందరును, (క్రీ శ 18వ 

శశాల్దినాడని కొందరును నిర్ణయించిరి 
ఆంధ్రభాషాభూషణము ఇడి మూలభుటిక 'కేళనకవి 

|వణీకము వళాళ్వాన వద్యశావ్యముగా ఇది రచించ 

బడినది ఇందు 189 పద్యములు కలవు “శేతనకవి మవో 

కవి యగు తిక్కనకు నమళాలికుడు కనుక పదుమూడన 

శశార్టివాడు ఇకనికి "అశిననదండి"ఆను బిరుడముక లదు 

దండి కవిళ్ళతమైన దశకుమార చరితమును ఆంధధ్రీక 
రించుటచేత ఇతని క్రీవిరుదము వచ్చెను అం(ధవ్యాళరణ 

మును తెనుగునంచే రచించిన బారిలో ఇతడు [వథముడు 

(ప్రాచీవములై న చింతామణి విళ్శతివి వేళమురిను కేతన 

చూచినట్టు లేదు జానే తొలిపొరిగా కెలుగువ్యాకరణ 

మును రచించుచున్నట్టు |గ్రంళాదిని ెలివిచాడు ఇది 

న్వకంత్రమైన (గ్రంథము ఆం (ధభాషానదములు అయిదు 

విధములుగో ఇందు విథజింవబడినవి “శెనుగు' దేశ్యము, 

థిన్నము అని శేశన యక్నిప్రాయము శానీ శక్సృమము 

తన్న ఇకరముళియిన భాలుగును కలిసి అచ్చ కెనుగగునని 

అంగీకరించినాడు నన్నయభట్టీయాదులందునలె వివులార్థ 

వంగగవాముగాని చక్కని వ్యాకరణ పరిశామగావి 

ఇందులేధు లశ్యళ్ఞానము కలుగుఖకుమా[త్రము ఉవయా 

ఆంధ్ర లక్షణ (గ్రంథములు 

గించును వద్యశావ్య మగుట చేత కంకస్థము శేయుటకు 

అనువైన గ్రంథము 

అహోబల పండితీయము ఈ (గంథమునకు “కవి 

శిరో థూవణము", “అవోఐల వండితీయము" అవి రెండు 

చామభేయములు కలవు ఇది నన్నయకట్టారకుని చింతా 

మణికి విపులమయిన (భాష్యమువంటి) సంక్కృళ 

వ్యాఖ్యానము నన్నయ యొక్క న్యూక్రములకు లొంగని 

కవివయోగములను ఆథర్వణకారికలకో నమన్వయించి 

లత్యపాధన చేయుచు, కేకనాదులను అచ్చటచ్చట ఖిండిం 

చుచు, బవుళాంళముఅను చళ్చాపూర్వక ముగా వకి 

పాడించుచు, ఆఅహోబలసకి ఈ చ్యాభ్యానమును రచిం 

చెను నంస్క్టృక మునందు పొణిన్యాచార్యుడు మాత్రము 

అను, నరరుచి వా రికములను, పతంజలి మవార్థి భావ్య 

మును రచించినట్లు, తెనుగు వ్యాళరణమును సంస్కృత 

ఛామయందు సూకములుగొ నన్నయభట్టారకుడును, 

చ్నొర్తికములుగా అథర్వగాచార్యుడును, భాక్యముగా 

అవోజలివండితుడును రోషంచిరి కావుని పొటీ! 

వళె వీరును కెనుగు వ్యాక కణమునకు “మున్మిశయను” 

అనబడుచున్నారు 

ఆహోబలవండికుడు, ఎలికూచి భాలిసరస్వకి, అవృ 
కవి మున్నగు లాశణికులికన్న తరునాతినాఢు ఇందు 

అంధ బ్యాక రణాంళములు సంస్కృత భాషయందు 

ఉచా క్షముగా ఛళ్చింవవడినవి శ (గ్రంథము అంధ 

భావనకు శిరోభూషణము వంటిది ఆర్వాచీన ఇ్యాక్నర్హల 

కిది మిక్కిలి ఉపయోగవడినడి 

ఆంధ్రకౌముది గణఫవరపు వేంకటపతికవి (వణీత 

మయిన “నర్వరిశణ శిరోమణి"లోని వ్యాకరణాంళము 

అను శెలువునట్టి నీసమొలికకు “అంధ్రకాముది” అని 

"వీడ ఆంధ్ర శోముది వ్రశ్యేక (గ్రశముగా ఆంధ 

సాహిత్య పరివత్తు (కాకినాడ) చారికే (వకటిందలడినది, 

ఇది వేయి చరణములుగకి సీనమాలిక ఇందు శద్భిన, 

శక్సమాద వదఖేగనులు, వంస్కృత నంక్షూ(వ్రకరణము, 

విళక్తి స్వరూవములు, అవ్యయ త్రీ (ప్రత్యయ నమాన 

న్వరూవములు, శర్థితతిజంకములు, క్విజంతములు, పూర్వ 

(వయోగముబ, (త్రిహాలజంధ-న ంచచానురము మున్నగు 

నంశములు గలవు (గ్రంథకర్ష ప్రాచీన శ్యాకరణములను 



అంధ్ర లక్షణ గ్రంథముణు 

ఫూర్వకవి [వయోగములను చక్కగా 'వెరిగినవాడు 

వదువెనిమిదన శశారి ఆరంభముననున్న ఇతడు కూచి 

మంది తిమ్ముకనికి నమళాలికుడుగా తలనబడుచున్నాడు 

మండ అత్మీనరసింపోబారి (1870 (పంతము) కృత 

మయిన “అంధ శౌమురి” ఇంకోకటి కలదు ఇది ఆంధ్ర 

భానకు సంస్కృతనూ[త్రములలో (వ్రాయబడిన వ్యాకర 

ణము ఉచావారణములు శెలుగునం దున్నవి 

నర్వలక్షణసార సంగ్రహము కూచిమంచి తిన్ముకవి 

ఈ [గ్రంథమును రోచింలెను ఇతడు (క్రీ శ 1100 1757 

(ప్రాంతమున శ్రీవించియుంజెను పీఠికావర సంస్థానము 

నకు చెందిన కందరాడ అతని (గ్రామము సర్వంతణసార 

వంగ్రహమునందు తత్సమ్మ తుర్ధాం ధ్ర వర్డ్ వంధి, 

విభ క్రీ, ననన, |క్రియానిశేనణ (ప్రకరణము ల'శెడి విభా 

గములతో వ్యాకరణాంశములును, |ప్రాన, విక్రమ, 

[ప్రకరణ వానుకేయములతో ఛందో విషయములను, కట్ట 
ప్రకరణము అనుచేరుతో శబ్దముల రూసశకేదములును, 

శేఫద్వయ నిర్ణయ మను "వేరుతో రేఫ, ఆ శాళముల 
'శేదమును శెలు వ బడినలి (ప్రతి విఖాగమునందును 

(ప్రారీనళవి [ప్రయాగములు వుష్కలముగా నీయబడీనని 

విమ్మెర పోతరాజు రేఫ, జ శార భేదమును పొటింన 

లేడని అప్పళని మున్నగుచారు జేసిన వినుర్ధునము సమం 

అనను కాదని ఇకడురొన్సెను తిమ్మకవి బహు(గ్రంథ్ర 

ళర్త “కవి సొర్వకామ' విరుదాంకిక్షడు 

వాలన్యాకరణను పరవస్తు చిన్నయనూరి (8 శ 

1808 1869) ఈ (గ్రంథమును రచించెను కెలుగు వ్యాకరణ 

మాత్రములలో ఇంక జిగిగల రచన మరియొక దాని 

యందు లేదు వాలవ్యాకరణ రచనకు నన్న యభట్టే 

యాది (గ్రంథము లాధారములు ఇందు నంజ్ఞా, వంధి, 

శతృమ, అద్భిక, కారక, నమాస, తశ్టిత, (క్రియా, కృదంత, 

(ప్రకీర్ణక పరిళ్ళేదములు గలవు నూరిగారు (ప్రాచీన 
వ్యాళరణములనేశాని అర్వాచీన కవి |ప్రయోగములిను 

పౌటింవమీ కొన్ని (ప్రయోగములు జాల వ్యాకరణము 

నమసరించి అపొధువు అగుచున్నలి కావి వ్యాఖ్యాకలు 

తివుళాంళములను చేర్చుటచేత సచ్యాఖ్యానమగు " బొల 

వ్యాకరణము తెలుగు విచ్యాద్ధలకు అత్యంతోపకార 

ముగ ఉన్నదనుట విర్భంకయమేు, శాల వ్యాకరణము 

నకు [వ్రథమమున “గుప్రార్థ (వశాశిక” అను శ్చేిత్రో 

వ్యాఖ్యానమును కల్లూరి వేంకట రానుళ్ళాన్త్రిగారు 

శచించీరి వీమ్ముట దూసి కామనూూర్లి శాస్త్రిగారు 

“గ్రాంథిశాంధ్ర కల్పకము”, లేక 'వాలి వ్యాకరణ 

పారవ్యనర్వన్వ పేటిక” అను వ్యాఖ్యను రచించిరి దూసి 

చారు కల్గూరివారి నచ్చటచ్చట విమళ్శించిరి (వక్రియాం 

శములకు గుప్తార్థ వ్రళాశికయు, విశేష చర్చలకు దూసి 

చారి శ్యాఖ్యయు, ఉపయోగించునవియై జాలవ్యోకరం 

మునకు వన్ని పెట్టినవి వ్యాకరణ నూ[తములను వచి 

రూవమున వెలయించుట చాల వ్యాకరణ వైశ్య 

ములలో నొళటి చిన్నయమూరి నాల వ్యాకరణమునే 

శాక (1) నూ(శ్రాం|ధ్ధ వ్యాకరణము (2) ఆంధళ్టి 

ఇాపనము, (8) వచ్యాంధ్ర వ్యాకరణము ఆవెడి మరి 

మూడు వ్యాకరణములిను గూడ రచించెను వీటిలో 

నూ ా ంధ్ర వ్యాకరణము సంస్కృత మ్యాత్రములకో 

ఉన్నది సూరిగారికి ఛమశాలికులగు ఖు కళ్ళ మూర్తి 

ళాద్ర/గారిచేళ రచింనబిరీన 'వారి శారిళలు' అను నంక్క్భృత 

న్యూత గ్రంథము ఈ ఛాలముననే వెలసినది బాల 
వ్యాక రణమునకు ఈశారికలే మూలనునికొందరును, 

జాల వ్యాకరణ మే వొరిశారికలకు మూలమని నర 

కొందరును భావించుచుళ్నారు 

ఆంధ్ర ధాతునూల + ఇది ఆంధ సాహిత్య వరినత్తు 

వారిచేత [వ్రకటింపజిడినది దీని కర్తను గురించి సంళయము 

గలదు చిన్నయ నూరిగారు ధాతునూలి అను (గ్రంథ 

ముని రచించి యుండిరని మాత్రము సండికులు విశ్వ 
నీంచుచున్నారు అది ఇదియేయని చెప్పుట కాఢారములు 

లేవు ఈ (గ్రంథభమునందు (గ్రామ్యభాతువులు వైతము 

కలవు నరమ లాజీణివీడ్రైన చిన్నయనూరి ఇట్టి (గ్రంథ 
మును రచించుచా అని నంళయము (క్రీ కజ్జి సాంబ 

మూర్తి శాస్తీగారు ఈ గ్రంథమునకు వీకిళను (వాయుచు 

అందులో చిన్నయసూరి కృత ఢాతుమాలతో తరువాతి 

చారు కొన్ని గ్రామ్యములను శేర్చియుండురన యూహం 

చిరి వారి ఊహా సయుక్తికముగా మన్నది, ఏమైనను 

కర్త నిర్ణయ మింశవరకు జరుగలేదు |గంథ మాల్మధ్ధ 

భాషా జిక్టానువులకు ఉపవయోగించుననుటయం చెంత 

మాత్రమును నంళయములేదు అశారాద్యమ[కమణికతో 



నిందు నుమారు రెండువేల కనుగు భఛొతువులు కూర్చ 

బడినవి |వ్రతి ఛాతువునకను నంస్కృశార్థము, ఇలు 

గర్భము, వకర్శక, అక ర్మక నిర్థేశమును ఉండును ఉదా 

(ఛా) పలుకు (నం) శృంగార శేష్టాయాం (౭) శృంగార 

చేష్ట చేయుట (ఆక రః ము) నులభముగా ఛాక్వర్థములను 

గ్రహించుటకు ఈ (గ్రంథము మిక్కలి తోడ్చడును 

ట్రఢ వ్యాకరణము “త్రిలింగ లతణశేవము", లేక 

*బొఢ వ్యాకరణము” అని డీలికి చేరు బహుజననల్లి 

నీశాగామాశార్యులుగారు (1827 1891) దీవిని రచించిరి 

బహ్ముగంథ పరికోధకులును శజ్దరళ్నాకరా ద్యవేకం 

గంక రచయిళలు నగు శీ సీశాకామాచార్యుల నారు 

వాలవ్యాక రణము చేత పాధింపబడని అనేక కవి ప్రయాగ 

ముళిను సేకరించి వాటియందలి సాధుత్వము గో చరించు 

నట్టుగా మాగక్రములను రచించిరి (గ్రంథనువకు |క్రిలింగ 

అతణేషమని వామళరణములేసిరి అనగా కాల వ్యాక 

రణమున కిది పరిశిష్టరూపమన్న మాట చాల వ్యాకరణము 

నకు ప్రతిగా 'వొరిశారికలు' (నంప్కృత ళ్లోకములు) విల 

నిల్లినళ్లే ప్రొఢ న్యాకరణమునకు ప్రతిగా 'పారికారి శా 

నర్వన్వము' అను (గ్రంథము నంవ్కృతమున వెలువడినది 

ౌఢచ్యాకరణ కర్త రచించిన ఇళర(గంథములు 

అలఘు కౌముది (రేఫ, ళళట'రేఫ నిర్దాయకము), వై కృత 
డిపీక (తర్భనవద వివరణాళ్ళకము) |ప్రొఢవ్యాకరణ 

మునకు శాళ్ళూరు ఆర్ముగంవి్ళెగారు “కనూరదేన 

పండికీయము" అను చేరుతో బక వ్యాళ్యానమును 

గ్రకటించిరి 

నారాయణీయాంధ్ర వ్యాకరణను చర్ల బారాయణ 

ఇాశ్త్రీగాప గ్రంథమును వద్యరూవముగా రచించిరి 

నన్నయాథర్వణ బ్యాళ రణనుల ది కెలుగుచేత ఛింళా 
మణి యందలి సరిల్భేగశ్రనుమును విడిచి పొలభ్యము 

కొరకు శాలవ్యాళరణ సరిజ్ళేద క్రమము ననుసరింఛిరి 

శారి కుమాదులై న గణనజిళ్యాస్తిగారు ఆ వేద్యములకు 

అర్థమును (ాయుటయేగాళ విశేషాంళములను "కలువు 

టకై గద్యములో నూత్రములను రచించి వాటికి 

వ్యాఖ్యనుకూడ రచించిరి ఇట్లు జాళరాయణకాన్తీగారి 

వద్యములును, గణవతిళాస్త్రీగారి మా(త్రరచవావూర్వక 

మైన బ్యాఖ్యానమును కలిసి నారాయణీ యాం థ్ర 

ఆంధ్ర లక్షణ గ్రంథములు 

వ్యాకరణ మైనది ఈగ్రంథమునందు అనేకములగు పూర్వ 

కవి (వయోగములు సాధింవబడినవి 

వైయాకరణ పారిజాతము ఇది '॥ళావపూర్ణ! వల 

చిన నీశారామస్వామిశాప్రి విరచితము అం (ధళస్ట 

చింళానుణిని, వికృతివివేళనమును జోడించి, 'నన్నయా 

థర్వణీయ*మని మూలమునకు'పేరిడి డానికి వైయాకరణ 

పారిజాతము లేక సీళారామునంగితీయము అను పేరుతో 

(వానీన వ్యాఖ్య ఇది వాలనరన్వకీయ టీళను, అవో 

ఐలసండికీయమును "వెప్కు తాళపత్ర ప్రతులను శోధించి 

(వ్రాసిన వ్యాఖ్యానము (ప్రాకృత భాషలనుండియు, తమిళ 

కన్నడ భాసలముండియు చెక్కు పదములను చేకరించి, 

ఫట్టికలుగా చేర్చి తెలుగు పదముల న్వరూవనిరూవణము 

శేయటయందు (గ్రంథకర్త మిక్కిలి వర్మికమించెను 

ఆంధ్ర వ్యాకరణ సంహితా సర్వస్వము నల 

చిననీ కారామస్వామి శాస్ర్రీగారే ఈ (గ్రంథమునుకూడ 

రచించిరి ఇడి రెండు సంపుటములుగా వెలువడినది బాల 

శ్యాకరణ మునందలి సంజ్ఞ సంఛ్యాది పరిచ్ళేద శ్రమము 

తోనే ఇది నడచినది నన్నయాథర్వణుల నూ్రములపు 
'కల్పతరుపు' ఆను 'న్యాభ్యాన మును చాల వ్యాకరణము 

వకు “సంజీవని” అను వ్యాఖ్యను రచించుచు (ప్రొసంగిళ 
ముగా (ప్రాచీన న్యాకరణములను, వ్యాఖ్యానములను, 

టీకలను వినర్శించుళు, [వ్రయోగములను జూవుచు, 
లవాళార్థ వరిళోధితముగా (గ్రంథకర్త దీనిని రచించెను 

ఇది వూర్యవత సీద్ధాంతములును, చర్చలునుగలి!ి లిపులమై 

(ప్రామాణికమై ఉన్నది 

ఆంధ్ర భాషానుకానననూ = 'అభినన వాగనుశానన' 

కిరుదాంకితులై న మల్గాడి సూర్యనారాయణకాన్త్రీగారు 

ఈ (గ్రంథమును నులకమైన 0లో రచించినారు 

ప్రాచీన వ్యాకరణ ఫక్కి.ని వదలి పరిల్ళేద కళ్చినమును 

నూతనముగా శేసిరి ళ్ళ శ్రద్ధిత|క్రియాడి (ప్రకరణము లలో 

అపూర్వములైన |ప్రయోగములి నిచ్చి అత్యజ్ఞానము 

సుబోధ మగునట్లు శావించిచారు 

శత్నను చంద్రిక ఈ (గ్రంథమును నన్నిఛానము 
మార్యనాశాయణ శాస్త్రిగారు రశించిరి (ప్రాచీవార్వా 

శీన = ఆంధ్ర వ్యాకరణము అన్నియు తద్భవడేశ్యాదు 

లయిన వేదములను గురించిన వివుళాంళ ములను కల, వుచు, 
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ధ్ర లక్షజగ్రంథములు 

ఎమీ వదములు శేలుగున పొందు రూవభేదములను, 

గతముగా సూచించినవి తత్సమనదముల రూప 

ఖృటక్తి ఈ గ్రంథమునందు విపులముగా ప్రదర్శించబిడినది 

నియు |ప్రక్రియావిఛానము సులకము చేయబడినది 

రలి కృదంత ప్రకరణము ఛాతువివేళమును కరతలొ 

శళము గావించును ఇందు నంధి, కృదంత, ఉపనర్గ, 

(ఈ, ప్రీ (ప్రత్యయ అవ్యయ, సమాన [ప్రళరణ 

లును, వావఖేద। శౌకికవ్యాయ (వకరణములును 

)వు అంధ్ర వాబ్బయమునందలి సంన్కృృతపద, నమా 

దీ జ్ఞానమును కూలంకవముగా ఇడి కలిగించును 

ఇకరముణు గళ శి అంతము మొదలుకొని 

టినరకును విచ్యార్థిజన సౌకళచర్యార్థమై చిన్నచిన్న 

క్యకరణము శెన్నియోా బయలుచేరినవి పురాతన శాల 

౨న రచింవబడిన వాటిలో "వెక్కు[గంథములు నునకు 

౫పలేదు కొన్ని ము[దిళములుగాళ శాళవ|తమురి 

ఏందే నిశాంతిని చెందుచున్నవి కనుక ఈ వ్యాకరణ 
త్రము శావ్యరచన ఆరంభమైన వాటినుండి చేట 

కును సొగుచున్నదని యే మనము (గ్రహింవవలియును 

ంకయ్య వ్యాకరణము, కందుకూరి వీకేళలింగము 

౨ళులుగారీ నంగ్రవా వ్యాకరణము, చావిలికొలను 

జ్బారావ్పగారి నులక వ్యాకరణము మొదలుకొని పాఠ 

"99 ఉపయోగార్థమై ఆధునిక ఆంగ్ల నం[వ్రదాయాను 

*రముగా రచింనజిడిన వ్యాకరణము అన్నీయో కలవు 

ఏశిడానియందును గుణ విశీనము తిక్టాను జనోన 

మోగళరమై యున్నది 

వెన ేర్కొనుడిన వేశాక ఆంగ్లభావయందు రచింప 

డిన అ౦(ధ్ర వ్యాకరణములు టాడ కలవు అంధళామను 

చ్చుకొనెడి ఆంగ్లేయుల సదుపాయముకొరకు |వానీన 

0థము లివి [వ్మవథమముగా నివిలు సర్వీమ ఉద్యోగి 

అగు ఎ డి కాంబెలుదొర 1816 న సంవత్సరమున 

* 'జ్యాకరణమును, తరువాత మామిడి వెంళయ్యగారి 

"యమున విలియం (శౌనడొర 1617 న నంవత్సర 

బన ఇంకొళ వ్యాళ రణమునుు సీ వీ డ్రొనుడొర 

840 లో బక వ్యాళరణనును, అర్జెనుడొర 1878 వ 

ంనశ్సరమున నురియొక 'వ్యాకరణమును రచించిరి 

ఇంజెలు వ్యాకరణము ఇబగు వ్యాక రణముల వద్ధకిని 

కొంత పోలియున్నది శాని సీ పి (టౌను వ్యాకరణము 

(కె _క్రమాళ్గమును |క్రొక్కినది తెలుగు వ్యాకరణములి 

పద్ధతి (కొత్తగా భాషను నేర్చుళొను పొళ్చాత్య విచ్యా 

ర్థిి భయమును కలిగించుచున్న దనియు, అట్టివానికి 

మొదట వ్యానకిరిక శావను గూర్చిన వ్యాకరణమే 

ఉపయుక్త మగు నవెడి కఠంవుతో (బౌను దీనిని రచిం 

చెను వండితులతోకంచ పొనూన్యులతో కలిసీమెలనీ 

నివసించుట వలననే భాషా వృాదయము వట్టుబడునని 

అతని విశ్వానము (ఇందు 18 భాగములు కలవు 

ఆన్లైన్ దృష్టికూడ ఇట్టిడే తెలుగు చేర్చుకొనెడి పాళ్చాత్య 

విద్యార్థి (ప్రారంభించుటకు, [క్రమముగా బ్యావనోరికళ్ల 
ఛామను స్వాధీనము చేసికొనుటకు వీమ్మట |గాంధిక 

భాషను వరిచయము శేవీకొనుటకు వీలుగా ఇతడీ వ్యాకర 

ణఇమును మూడు భాగములుగా రచించెను ఈ వ్యాకరణ 

రచనలో ఇతనికి పై రెండు చ్యాకరణములేశాళ కొన్ని 

ఇతర్ ఆంధ్ర 'వ్యాకరణములు కూడ సాయవడినవి 

1 అలంకార్ కాన్రము = కావ్య లతణములను నిర్టే 

శించెడి శాస్త్రమునకు అలంకార శొత్ర్రనుని చేరు 

నంన్కృతమునందు దీనివిషయమై అపారమైన ళృషిజరిగి 

ఎన్నియో తిద్గ్రంభములు వెలువడినవి ఆంధధ్రభాను 

యందు కూడ అలింశార కా్త్రవివయయమువై కొన్ని 

(గ్రంథములను (ప్రాచీనులును, ఆర్వాచీనులునుగూడ రచిం 

రర అవి వరునగా సమీ&ంనబడుచున్న వి 

కావ్యాలంకార చూడానణి । విద్యావాళ కృతమయిన 

|ప్రశానరుడ్రియమనును, ఆచార్య దండిక్ళత మైన శాచ్యా 

దర్భమును ఆధారముగా గొని స్వీయ కల్పనలతో నిన్న 

కోట వెద్దయళవి ఈ (గ్రంథమును రచించి, చాళుక్య 

వంశీయుడగు. విశ్వేశ చ్మకవర్లికి అంకిత మిచ్చెను 
విశ్వేళచక్రవ ర్తి (కీ ౪ 1407 ప్రాంతమువాడు నిన్న 

కోట 'ెద్దయకవి శాలివావాన కళవర్ష ము 1శికిశీ తరు 

వాతనే ఈ గ్రంథమును రచించినట్లు చారిత్రికుల అభి 

(ప్రాయము విన్నకోట వెద్దయ నియోగి బ్రావ్మాణుడు 

శండ్రి గోవించామాళ్యుడు నివానము రాజమహేంద్ర 

వర ప్రాంతము విద్యానాథుడు ప్రళావరుద్రునకు అంకిత 

ముగా (వశిలవ్యమును రచించినళ్లే ఇతడు చాపక్య 

లిశ్వవాథునికి అంకిత మగునట్లుగా |ప్రతిలశ్యమును రచిం 

ఖు 
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జామ ఇవ్యాలం కార చూడామణీయంటదు తొమ్మికి 

ఉత్గానములు కలవు భావమును, భావఖేగములను కెలు 

పుటతో (గ్రంథ మారంకమయినది [వథ మోల్గానమున 

వీఖావాదులును, స్థాయి భావములును శెలుపబడినవి 

శద్వకీయ మున రనన్వరూవ నిరూవణము చేయ3డినది ళృకీ 

'యోల్లానమున నాయిశా వాయక లతణములు, స్త 

విధ కవులు అష్టాదళ నర్గనములు వివరింపబడినవి చతు 

క్లోల్లానమున ము క్తశాడికావ్య భేదములు, ఉదావారణ 

మైనణము, ఏళ క్తుల దేవతలు, సద్దశి మొదలయిన శావ్య 

ములు, పొళశయ్యాదులు, శావ్యరీతులును చెప్పవిడినవి * 

భీ పంచ మోల్లానమున అభ్థాలంశారములు వివరింపబడినవి 
దండికృత శావ్యాదర్భ పద్ధతితో ఈయలం కారో [కమ 

మున్నది షష్టోల్గానమునందు సంక ళాద్యలంళార ములు, 

శజ్దాలంళారములు, చతుర్విధ కందములు, బంధక విత్య 

లతణములు, సరదోసములు, వాక్యదోనములు, అర్థదోవ్థ 

ములు మున్నగు నంళము లున్నవి స్త్రమోల్గాసము 

నందును, ఆష్టమోల్లానము నందును ఛందస్సు 'చెవ్చవిడి 

నది యతి పానలశణములు, వృ క్రలశణములు మున్నగు 

విషయములు ఇందుగలవు నవమోల్లాసము వ్యాకరణ 

విషయములు కలది తళ్చమాది శస్దిప్వరూస ములు (క్రియా 

(వకరణము మొదలయిన విశేషము లిం దున్నవి 

ఇట్లు శావ్యాలం కార చూడామణి సర్వపాహిత్య 

లచణమ్తులును గలిగియుండుటచే దీనిని వ్యాకరణ (గ్రంథ 

మవియు, ఛందో గ్రంథమనియు, అలం శార| గంథ మనియు 
శిప్పవ ద్చును 

ఆంధ్రరంద్రాలో కము విజయనగరరాజులి శా|శితుడై 

శామచం(ద్రపుఠము చీవురువల్లి అను (గామములందుండిన 

అడిదము నూరళవి ఈగ్రంథమును రచించెను ఇది జయ 

'జేవక్ళతమైన నంప్కృళ చం(దాలోకమునకు ఆనువా 

దము సంప్కృతకవులలో జయ'చేవులు కొందరు గలరు 
వారిలో (వనన్న కాఘననాటకళ ర్రయు, చం(బాలోళ 

రచయితయునగు జయజేవు డొళ్కజేయని వినుర్భకుళ 

యభిప్రాయము జయేవుని చం(డ్రాలోకమును ఆధార 

ముగా జేసికొనియే అన్నయ్యదీశికుడు కువలయానంగ 

మును రచించెను అవ్బయ్యదీతకుడు (గ్రహించిన పాళ 

'శేదముల ననువరించియే అనగా అస్పయ్యరితితక్ళశ 

ఆంధ్ర అడడ గ్రంథములు 

కువలయానండ మూలము నమనరించియే ఇది యనువ 

దింపబడినడి అడిదము మూరళవి (1 4 1720 1766) 
గొప్ప శెలుగువండితుడు ఇతడు కవిసంళయ విశ్ళేదము, 

ఆంధధ్రనామశేసము, కవిజనరంజనము, శామలింగేళ 

శతకము మున్నగు (గ్రంథములను రచించెను మారళవి 

ఆంధ్రీకరణ ము, మూ౭మువలే నుళోధము గాకపోయి 

నమ, వద్యములు కంళర్థము చేయుటకు యోగ్యముగా 

నున్నవి అలంశారక్యాన్ర్రము "తెలుగున స్వతస్పిద్ధముగాకి 

అనువాదరూవమగుటచేక మూఅమునలే నుండబిళోనము 

అన్నింటియందునునలె ఈ (గంథమునందును గలదు 

ఉన్నవాటిలో నెల్లి చిన్నద్రై విద్యార్థులకు ఉపయోగకర 

మైన దీగ్రంథము ఇందు నూరలం ళారములకు రత్యలత 

ములు గలవు శాడూరి లక్మీనరనింవోళావు, నేఠనూతుల 

శివరామయ్యళలి, గని శేషయ్యశా్త్ర, అనువారు వైత 

మీ చం ద్రాలోళము ననునరించిరి అం|ధ్రచంగ్రాలోక ము 

అక్కిరాజు ఉమోశాంతముగారి + వ్యాఖ్యతో మిక్కిలి 

ఉవయోగళరమై యున్నది 

కావ్యాలంకార సంగ్రహము వనుచరి త శారుడయిన 

రామళాజభూవణు డీ గ్రంథమును రచించెను అళడు తన 

చామభేయము నిందు “మూర్తికలి అని "పేర్కొ నెను 
(శ్రీళ్ళష్ణ దేవరాయల అల్లు డయిన అళియళామరాజు 

నకు అల్లుడగు కొరగంటి నరనభూపొలునకు ఈ[గంథ 

మంకికము చేయబడుటజేళ దీనిక “నరనభూపాలీయో 

మను వ్యవపోరము కలిగినది ఈ నరనరాజు తండ్రి ఓబు? 

డగుటచేత 'పేక్కుళావుల కవి, కృశినకిని "ఓంయ నార 

సింహా” 'ఓఐయ నరనథీరో అని ఫేర్కొనెను ఈ కృతి 

కర్తయు, కృతిభర్తయు (క్రీ 4 16వ శకార్టివారు 

కామళాజధూవణుడు యువకుడుగా నున్నప్పుడు శిక్చష్ణ 

జేనరాయల ఆస్థానమునందుండి చరమనయన్సున వను 

చరితను అకీయరామళాజు తమ్ముడగు తీరునుల కేవ 

ఛాయలకు అంకిక మిచ్చెను ఈ మధ్యశాలమున వెప్పుడో 

ఓబయ నరనేరాజునకు ఆంకితముగా ఈ నరనభూపా 

లీయమును, రచించెను ఐరాశ్వాసముల గంథము, (ప్రతి 

వద్యమునందును నరనళాజా'పేరుండును. ఒక్క నాటక 

లతణను తప్ఫ శదితర శావ్యలతణములును, రనళావాడి 

నిరూవేణమును జందుగలవు విద్యావాళుడు రచించిన 



ఆంధ లతణ[గ్రంథనులు 

సంస్కృత (వ్రళావరుుదీయమువ కిడి అనువాదమే ఇన 

దగియున్నను కొన్ని యంళములు ఇతర అలంకార 

(గ్రంథముఅనుండి నంగహింపబడి యున్నవి నాటక 

(వళరణము మాత్ర నునూదిశము శాలేదు మధురమైన 

శైలిలో శావ్యలతణములుగల ఉ త్తమ [గ్రంథమని దీనివి 

"పేర్కొనవచ్చును వరంనరాయాతముగు పార్మప్రవచవా 
రులచే ఈ [గ్రంథ మాంగ్రడేళమునం దంకటను ప్రచార 

ముళో నున్నది 

ఈ |గ్రంథ్రమునకు (ప్రాచీనమైన చ్యాఖ్యానములేదు 

సుమారు ముస్పడి సంవత్సరములకు పూర్వము కీ ర్తిశేను 

లయిన్ 'వెల్లాల సదాశినళా్ర్రగారు (వీరు హైదళాజాదు 

శాష్ట్రమునందలి జటప్రోలు సంస్థానముననుండిన గొన్న 

వైయాకరణులు) నరజభూపాలీయమునందలి నాయక 

రహ్మప్రకరణములకు న్యూతము వ్యాఖ్యను రచించిరి 

అందు వారు ఎశేషీంచి మూలిమును విమర్శించిరి ఇంచు 

మించుగా వారికి సమళాలికు అనదగిన వింజమూరి కృష్ణ 

మాబార్యులవానను, (ప్రొఢచ్యాకరణక_ర్రయగు ఇవు 

ఇనఫల్లి సీతా దును కలిసీ యొక అఘు 
టీళను రళించికి ఇని తప్ప (ప్రొాచవవ్యాఖ్యకు ళీ 

ఇటీనల శిరోమణి (క్రీ సన్నిధానము సూర్యనారాయణ 
ఇాస్ర్రీగాదు ఈ (గ్రంథమునకు వివులమై, సకలపాహిత్య 

లతణ వమ్మిశళమైన 'వ్యాళ్యానమును రచించినవారు 

ఇందు వీరు మూలమునందలి గుణదోనములను చర్చించు 

టయే శాక నల్లతణములను, ఉిచితోచావారణాములను 

శేర్చిరి (ప్రతిఘట్టమునందును (ప్రాచీవార్వాచీన ఆలింకా 

రిక నిర్థాంతనుంను నవిమర్శగా పొందుపరచిరి రపొ 

లంశార ఢ్వనులళో ఆవనరమైన విషయముల నన్నిటిని 

వివరించిరి 

ఆంధ్ర కావ్యాదర్శ్గము = ఆచార్య రండి కృత మైన 

సంన్మృత 'శావ్యాదర్శమునకు ఇది ఆవ్వారి ఘ(బహ్మాణ్య 

శాస్త్రిగారి వణ్యానువాదము సరళమైన రచన, చక్కని 

అన్వయ ఫొంథ్యము గల ఈ (గ్రంథము సతితలకు అత్యం 

తోవళారియై యున్నది 

ఆంధ్రకాన్య మీమాంన ఇదీ రాజశేఖరకవి సంవ్కృత 

మున విహుళాంళములకో శావ్య జీళ్ళునువుల ఉపయో 

గార్థమై రచించిన “శాన్య మీనూంపొకు వంచాగ్నురి 

ఆదీనారాయణ ఇాస్ర్రగారు ఒవర్చీన అనువాదము సరళ 

రచవా భురీణులగు కశాస్ర్రగార్మీగంథభమును చక్కగా 

వమవదించి యున్నారు 

లక్షణ దీపిక (క్రీ శ 15 వ ళ₹కాల్టినాడైగ 

శౌరన ఈ (గ్రంథమును రచించెను దీనికి ప్రబంధ దీపీక * 

యనియు చామాంతరము గలదు ఇందు కొన్ని అలం 

శారములు తఫితర కావ్య లతణములు నున్నవి 
అలంకోర మంజరి ఇది నుమ్ముటకట్ట రచించిన 

శావ్య (వ్రశాళమునకు వివరణముతో రోచింసబడినళో 

అనువాదము. దీనిని (శ్రీ శేట్టులూరి వేంకట రాఘన 

అయ, రు రచించిరి 

బొచిక్య విదారచర్చ ఇది 'ఊేమేందుని సంస్కృత 
రచనకు (శ్రీ) కిరునతి వేంళట కవుల శిష్యులయిన వేంకట 

శామళ్ళష్ణ కవుల అనువాదము ఈ [గ్రంథమున వీరు 

లత్యముల నన్నిటిని తెలుగు [పవంధములనుండి చూపి 

చదువరులకు అంగ్రలశ్య జ్ఞానము కలుగుటకై మిక్కిలి 

కృషి శేసిరి (ప్రాచీనాలంకారికులు త త్తద్విషమయములు 

(గుణాళంళార రీ&ి ధ్వనులు) శాన్య జీవిరమని చెప్పిరి 

కొచిశ్య మొక్కటియే శాన్య జీవితమని పిద్ధాంతీకరించిన 

'శేమేంద్రుని మఠ మిందు చక్కగా తెలుసబడినడి 

శేమేందుని మరియొక (గ్రంథమగు కవి కంళాభరణ 

మును సైతము వీరు అం(క్లోదావీరణములతో అనువ 

దించిరి 

రనమంజరీ నంస్కృశమున భానుద _శ్రీక్సళమయిన 

ఈ (గ్రంథమును గణపవరప్పు వేంళటకవియు, గుడిపొటి 

కోదండపతియు అనువఢించిరి కాని అవి లు స్పము లయి 

నవి శాడూరు లక్మీనరసింహోరావుగారు అర్వాచీనముగా 

డీని నాంగగ్రీకరించిరి (పొచీను డవి చెప్పదగిన నుంచెళ్ళ 
చానుచేవఠవియు “గంధనవాము" అనువేరుతో దీని 

ననువదించెను చింతలపల్లి రామళ్ళష్ణమూ ర్తి శాస్త్రిగారు 
అచ్చ'కెలుగున డీనిని (వ్రాసిరి వేదము వేంకటరాయశా స్రీ) 

గారు సంస్కృత మూళిమునకు ఆం ధవ్యాఖ్యానమును 

రచించియున్నారు. ఇది మున్నదియాఢు భేడములతో 

శాయి? లితణములను, భాయక లతణములను వివరించి 

యున్నది నాయికా లతణములను ఇంతి విపులముగా 

చర్చించిన [గ్రంథము మరియొకటి లేదు 

540 



థి హత్య దర్పణము ఇది విశ్వనాథ కవీరాజు వ్రాసిన 

గత సొహిళ్య దర్చణమునకు వేదము వేంకటరాయ 

శాస్త్రగారి అనువాదము కండు వీరు లత్యలవణము 

న్ా 'వ్యాఖ్యానముగాను 'ెలుగున 

ంచిరి, ఇది సాహిత్య దర్చ్పణమునకు ఆంధ వ్యాఖ్యా 

కముగా నున్నది 

కొవ్యాళ్మ్ ఇడి కావ్యాళ్ళునుగురిం చిన (ప్రారీవాలం 

జ్టైరకుక మతఠములను "తెలుగున విపులముగా చర్చించి 

నట్టి వచన (గ్రంథము డీనిని శేట్టులూరి వీరరాఘవ 

"య్యంగారు రచించిరి ఇది డాక్టరు సుశీఆకుమారడే 

ఆంగ్ల రచనకు అనునరణము 

అలంకార “ఖరము ఇది జయబేనకవి రచించిన 

సంస్కృ ళాలింకార [గంథమునకు చక్కని శెలుగువేత 

U అవఛానము చంద్ర శేఖ రళ్లర్భగా రీ గ్రంథమును 

రచించియున్నారు మూలమునందలి లతణళ్లోకములకు 

తెలుగున మాతములను రోచించియున్నాకు ఇవి శాలవ్యా 

కరణ స్మూతములివలె చక్కనిశై ళో ఆలరారుశున్నవి 

అత్యములకు న్వీయవద్యములను (అనువా దములు) 

రచించి యున్నారు ఈ (గ్రంథము అముద్రితము 

కాన్య(వ్రకొళ వినృతి (ప్రొద్దుటూరు చా క్షవ్యులయిన 

శాండూరి నరసింవోచార్యులవా ర్మీగంళభమును రచించిరి 

ఇందు నున్ముటుని కాన్య(వ్రళాళ మునందలి మొడటి 

నాలుగు ఉల్లానములు మాత్రమే అనువదింవవిడినవి 

సంస్కృత మూలమునకుగల వినరణములు మౌ మనువ 

దింపనిడినవి లశ్యలతణములు నంప్కృతమునందలి వే 

ఛివరణము 'వ్యాభ్యాన పొయముగా సులక్షగాహ్య 

ముగా నున్నది 

కనికల్ళలత ఇది చే వేళ్వరుని నంప్కృృళకృతి!ి కల్లూరి 

'వేంకటనువవసణ్య డీతికులుగారి అనువాదము ఇందు 

పొహొత్య విషయములు చక్కగా చర్చింసబడినవి ఇది 

FD జా గంథము 

కనలయానంద (ప్రకొళమ | అన్నయ్య దీటీకులవారు 

రచించిన కువలయాగందమునకు ఇది కటిక నేని రామయ 

శోవి యొనర్చిన కెలుగు'వేత కటిక నేనివారు 

కులలో (వెలమలు) గలరు కవి పుట్టుపూర్వో శ్రరములు 
ఆంకగా శేలియవు, ఇతనీళాత గోపరాజు తండి సూర 

అంధ్ర లక్షణ గ్రంథములు 

శారి తల్లి లుచ్చమ్మ ఇదీ మూడాళ్వానము'ల (గ్రంథము 

మూల గంథమంతయు అనువడించవిడినడి (1898) 

కవలయానంద సారము శ్రీ బులును వేంకట 

రమణయ్యగారు కీనిని రచించిరి ఇదియు అప్పయ్య 

దీకితుని పవలయానందమునకు కొన్ని శాస్త్ర చర్చలు 
విడిచి చేయజడిన అనువాదము కచాహూరణములు తెలుగు 

|కప్రడింధముల నుండి ఈయబడినని కొన్ని యలంకాళ 

ములకు చక్కని వివరణమును (వోసయున్నారు కర్నూలు 

జిల్లా నందికోటూరు తాలూకా కరివెన (గాను 

జా_స్తవ్యులయిన శ్రీధర వరకు కానుకాస్త్రిగారు సయిశము 

కువలయానందనును పమ(గముగా వాం ధ్రీకరించి 

యున్నాడు శాని ఇంకను అధి ముదితను కాలేదు 

ఆంధ్ర దళరూవకము = ఇది (క్రీ శ ఎనిమిదవ శాలి 

చాడగు ధనంజయుడు రచించిన (గంథమునకును, ఢనికుని 

వివరణమునకును, ౮ మల్లాది మూర్యనారాయణకాగ్ర) 

గారి యనువాదయి ఇందు నాటళ లచణనులును రన 

ఛాచాధి వీరూపణమును గలవు శ్రీ శాస్త్రిగారు 

సమారు నలువది సంవత్సరముల క్రింద ఈ |గంథమును 

రచించిరి మూలమునందలి శారికలు సూశరూవమున 

శెనిగింపవిడినవి సంన్క్బృత వినరణమునందలి చర్చలను 

నంగహించి యున్నారు 

ప్రకాన రుద్రీయము = ప్రొదీనుడగు గణాపనళపు 

వేంకటకవి 'నంజరాయ యళోభూవణమను' అను చేరున 

వీద్యానాథుని క్ళశి ననువదించెను కాని ఆది రకము 

శాలేదు (క్రీ చంమచర్ల రంగాచార్యులుగారు “గ్రశాన 

రుద యళోళూవణము " అను పేరుతో దీని ననువదించిరి 

మూల గ్రంథము చీరునయిత మదియే ఇందు వీరు రిత్య 

అతణములను పడ్యరూవేమున అనువడించి యున్నారు 
వద్యరచన, వివరణము నులక్లగావ్యాములుగా నున్నవి 

(శ్రీ రంగాచార్యులుగారి మరియొక గ్రంథము “అలంకార 

వసంతము" ఇది (ప్రధానముగా (క్రీ ళ వదునేడవ 1g 

వాడైన వారణాని ధర్ణనూరి పాహిత్య రత్నాకరము 

చాభారనుగాగొని రచింనవిడినద్మి అలంకార్ వసంశము 

“విళ్వనుతణామ గోపాల చేటరామ” అను నుకుటముగల 

వీనపద్యమయము ఒకొక వద్యములో ఒక్కోకే అలం 

+ శా రమునకు లత్యమీయబడినది అతణములు గధ్యనునం 



ఆంధ్ర లక్షణ గ్రంథములు 

దియజడినవి (క్రీ రంగా చాక్యులుగారు జే మేందుని కొచిత్య 

విశారచర్చనునై త మనువడించిరి అది అము|డితము 

నవరన గంగాధరము = (క్రీ జమ్ములనుడళ మాధవ 
ఛానుళర్శగా క్రీ (గ్రంథమును రచించిరి ఇది జగన్నాథ 

సండిశరాయల రన గంగాధరముయొక్క [వళనూ 

ననమునప అంధ వివరణము ఉదావారణ శ్లోకములు 

మూలమునందలిబే విషయ వివరణము, చర్చ శిష్ట 

ఇ్యావవోరి కాం ధ్రభానలో రోశింగబడినవి (శ్రీ శర్మగా 

రికేవిథముగా విచ్యాణాథుని (వ్రకావర్ముదీయనును 

అనువదించిరి శ్ 

నాట్య శాఫప్రరు = ఇది (ప్రథమ వంస్కృ జాలంకార 

(గ్రంథము థరళముని [వజీశము నాట్యోత్స క్తి, నాట్య 

ళాల, పూర్వరంగము, శాండవము, రసములు, ఖాన 

ములు, అంగి కాథినయమను, వాచికాశినయము, ఛందన్ను 

దళరూవళములు, ముఖాధి సంధులు, అవేర్యాభివయము, 

సంగీతము, శాళ్యములు మొదలగు విషయములు ఇంరు 

86 అధ్యాయములిలో వివులముగా చర్చెంవవిడినవి 

డాక్టరు పోతుకూచి నుబ్రహ్మాణ్యశ్యాస్రీగారు దీనికి 
విఫలమైన ఇ్యాభ్యానమును రచించి భారతి” యందు 

నరునగా ప్రకటించి యుండిరి (క్రీ జమ్ములమడక 

మాధనశామశళర్శగారు చాట్యళాన్త్రమును నం|గ్రహింది 

శనిగించిరట ఇడి అమ్మద్రిళము (కీ భాగవతుల పటుంజ 

శాస్త్రీ కూడ రీనిరి అనునదింది (తిలింగలో శెండు 

అధ్యాయముఖు (పచురించిరి (క్రీ పోణంగి (శ్రీళామ 

అప్పారావు సంగీకళా శ్ర భాగమును నదలి తక్కిన 80 

ఆధ్యాయముఖను కెనిగించి “సంస్కృతిలో నరనగా 

(దకటించుశున్నారు. నీరు భామహాని “కవ్యాలంళా 

రము గూడ శెనిగించి శ్యాభ్యానమును రచించిరి 

ఇది అముద్రితము ఇనన్నియును గచ్యానువాదములే 

అంధ్ర కొన్యారింకార సూత్రవృక్తి = (పొచీవాలంకా 

శీకులలో శావ్యాక్మ “08 యని సీద్ధాంవీళరించిన 

శానుసువి శావ్యాలంశార సూత నృ క్తికిది అనువాదము 

డీనిని వేదాల తికేంగళాదార్యులుగారు రచించిరి 

శ్రీ కచార్యులుగారు నూ్రములను, వృళ్తిని నచన 

ఉొనమున అనువదించిబారు నూ శ్రనం ఖ్యలతోనవో 

శెలుగు మ్మాత్రములు రోచింపబడినవి ఉదాహరణముఅను 

తెలుగు శావ్యములిలో (ప్రాచీనాశ్వాచీన రచనలసా 

చేకరించినారు 

ధ్వవ్యాలో కము “ల వ్యాళ్మధ్వనొ యని స్థాపించి 

లోకమున సాహిశ్యాచార్య మూర్ధమ్యుడుగా పరి? “ 

ఇధీవ ఆనందవర్థనుని ధ్వవ్యాలోకమును కొందరు అను 
దించి యున్నారు చారిలో "చీర్కొనదగినవారు (శ్రీ 

వేదాల తిరువేంగళాచార్యులుగారు వీరు మూలమును 

ఉక్కగా ననువదించుటయేళాక ఉదాహరణములక4 

ెలుగు [వకంధములనుండియు, అధునిక రచనలనుం కిక్ 
ఎత్త చూపించిచారు బది నీరిరచనలోని వై శిష్ట్య 

ఇక నీగ్రంథము నాంగ్రీకరించిన వారిలో బొడ్డ 

కుటుంబరాంరుళర్శ వంతుల లక్మీనారాయణకాస్త్రీ 

(విజయనగర సంస్కృత కళాళాలా సండితులు), భాగ 

వకుల కుటుంబశొన్తి గారలు |ప్రంసీంన దగినవారు 

వారి రచనలు యశామూలముగా నున్నవి కుటుంబ | 

శా్తిగారి అనువాదము నుబోధముగా నున్నదిశ్యా 

(గ్రంథము కొంతనరశే రోచింపబడినది ఇక నందరికన్న 

ముందు కెప్పదగినవారు అవ్వారి ను విహ్మాణ్యళాస్త్రీగారు 

భ్వవ్యాలోకమునందు “ధ్వని యవి మాశము చర్కొన 

దగిన మూలఠిభాగమునకు వీరి రచన వచ్యానుచాదము 

రసాభరణము ఆనంకామాత్యు డీ (గ్రంథమును 

§ ౪ 1484 లో రచించెను భోజరాజీయము, ఛందో 

దర్పణము, అనునవి ఇతడు రచించిన మరి రెండు (గ్రంథ 

ములు రసాథరణము శృంగార రవమును, తక్సామగిని 

నమగ్రముగ విరూపించునట్టి (గ్రంథము ఇందు వాలు 

గాక్వాషములు గలవు మొదటి ఆళ్వాననున స్థాయిభాన శ 

ముల యొక్కయు, విథావానుశాన సాల్త్వీకళావ 
ముల యొక్కయు లక్ష్య లవణనులును నవరననుల 

ఉచాహరణములును గలవు "రెండన యాళ్వానమున 

అలం బనోడ్టీపనవిభావరిడణములును, సొ_క్తి క సంచారి 
శానముల అతణోదాహరణనులును గలవు పోవ 

శావాది శృంగార శేలు ఉద్దీపన విభా వాంశర్లకములు 

అను విషయ మిందు నిరూపింపబడినది మూడన యాళ్వా 

నమునందు శృంగార ేదములును, చతు? (దీశ్యాది 

చ్వాదళావస్థలున్కు చాట్యళ్యాక్ర (పోక్తములయిన 

శృంగార. శేదములునుు ఛావోదయాడులును, రన 



ఖం ర్యములును శెప్పజడీనవి శాల్లివ యాశ్వానము 

శయిశా నాయక లతణములు గలిగియున్నడి శావ్యా 

అలంకార చూడామణి కరువాత అం(ధలతణ (గ్రంథము 

లలో లేర్కొనదగినది రసాభరణ మే 

శృంగార రసాలవాలము ఇదియు [ప్రాలీనమగు లవణ 

(గ్రంళమే 'వెణుతుర్ణ నడ్డికని దీవిని రచించెను ఈకవి కుళ్ల 

యజుశ్శాఖీయుడు, తండి మంగళగిరి శాత 'వెంగచా 

ర్యుడు ఇతని నివానముగాని, కాలిముగాని శెలియదు 

గార రసాలవాలము మూడాళ్యానముల (గ్రంథము 

న శావ్యలశణనున్సు రోక్యాదిఖాన 

వములు మొదలయిన శృంగారసొమ గ్లీవర్ణనమును 

గలివు ద్వ్యశీయాళ్వానమున చాయిళా శేదములును, 

కృకీయాశ్వానమున (ప్రోపళ భర్చృళాడి. అష్టవిధ 

శృంగార చాయిశాడికేదములును కెలునబడినవి ఇకనీ 

నురియొకక్ళతి కాలగోపొాలవిలొనము 

ఆంధ్రవటప్రకొశిక (క్రీ ననున ర్తి యజ్ఞవారాయణ 

శాస్త్ర దినిని రచించెను (1980) ఇతడు నాటకకర్త 
గాయకుడు, నాట్యాచార్యుడు, కలి కన స్వీయానుళవ 
మును పురస్కంరించుకొనియు, కొంతవరకు (ప్రాచీన 

శా శ్రుక ర్షరి ననువరించియ్యు రూవశాభినయ గాంధర్వ 

విచ్యామ్మాతములను నిర్టస్టమును, శాత్రనిర్ధమునవై న 
శైలిలో |క్రోడీకరించెను ఇది వది (వ్రకరణములుగా విక 
కంవబడినది అవి ఆఫినయము, సంగీతము, వాయకులు, 

రనము, నాటకము, ప్రయోగము, రంగము, కావ్యము, 

కటుడు, పత్రము అనునవి ఇందు ఆయానటుల వేష 

ధారణమునకు నంకంధించిన చెస్టచిత్రములు పాడ కలిన 

శ్రీ వురాణం నసూరిళ్యాస్త్రీ వాటకవిమర్శనమును 

జేయుచు సెక్కు. (గ్రంథములను |వ్రళటించెను 1 శాట్యాం 

ముఖము (శెలుగువాటక రంగస్థలొది విమర్శనము), 

3 శాట్యోశ్చలము (పాశ్చాత్య నాటకవిమళ్శనము) 

ర నాట్యాళోకము, 4 వాటకతంధు సంస్కరణను 
మొదలగునవి (క్రీ గొల్లపూడి (శ్రీరామశాస్రిగారు 

"ఆంధ నాటకరంగము' అనునొక (గ్రంథమును ప్రకటిం 

చికి క్రీ ఇల్లారి రాఘచాబారిగారు 'భాటక దీనీక' అను 

చిన్న(గ్రంథమును రచించిరి ఇవి యన్నియును అంధ్ర 

నటవ్రళాశికకు ఇంచుమించుగా సమళాలికముళే 

అంధ్ర రిక్షణగ్రంభనుణ 

డళరూవక నంగ్రహాము = క్రీ ౪ 1891 (ప్రాంతముల 
శశీ కొమండూరు అనంశాచార్యులు డినిని రచించిరి 

ఆంధ్రీళ్ళత వంప్క్బృత జాటకములు పాఠ్యగంకములుగా 

నుండెడివి శాని రూవళలితణమునుకెల్పు ఆం(గంథను 

లేకుండెను అందుచేత వీరు ధశంజయక్ళత 'దళరూవ 

కము'ను సంగ్రహించి దశరూసక సం[గహమను పేర 

వచనముతో వ్రాసినారు 

ఆరింకారత త్త విచారము = డీనిని శ్రీ కురుగంటి 

నీళాశామయ్యగారు రొచించిశారు (కీ శ 1915) 

“కావ్యము శజ్ఞాలం కారములు, ఆర్థాల౦ కారములు ఆము 

విషయములు ఇందు చర్చించబడినవి న్వతం[క విమర్శన 

మునకు డొరళొనిన [ప్రథమ [గ్రంథములలో నిడియొక'టి 

అక్కున “విక్రమార్క చరిశ్రము'ను గూర్చిన లఘువిమర్శ 

నము పడ ఇందు చినరను గలదు 

ఆంధ్ర కువలయానందము = U శంభంపొటి సువ 

వ్మాణ్యళ్యాన్తి డీనివి రచించెను (8 ౪ 1947) అన్వయ 

దిశికుని కువలయానంద మున కిది యొ శ్రటియే ననుగ్రాను 

వాదము అనువాదము నుకబోధము కావ అెనను కఠంపుతో 

వచనమందు రచించి నలుగురును వాడుళొను పరములనే 

ఎక్కువగా వాడియున్నారు. త్వితీయ ముర్రణము 
మరింళ నుబోధకముగా నున్నది 

గీర్వాణ రూవకము = (క్రీ తల్లార్క్టుల కృక్తిచాన 

దినిని రచించిరి కేవల నాటక లతణములను 

"చెలుపునట్టి [గ్రంథముగా దీనిని సరిగణింన వచ్చును 

రూవళములు, ఉపరూసళములు, చానీ అతణరులు, 

ఉదాహారణ (గ్రంథముల నామనులు ఇందు లివరింన 

బడినవి ఈ (గ్రంథము వచనరూవము "పొదుర్భానము, 

రూవక భేదములు, రూవకళజ్ఞను, నృశ్తాదిళము, ఛూవళ 
భేదములు, అతణను, రూ వక వినరణము, వ్యుత్పన్న 
రూవళములు, రూపక సరిజానును, (సేజాగృహము 

(Theatre), ఉపరూపకచులు, కొందరు చాటక ౪ రలు, 

వరిళానలు అను ఏషయములతో సులక (గగ్రావ్యాముగా 

ఈ గ్రంథము రచింపబడి యున్నది 

ఇట్లు అతణ (గ్రంథముల (_శేణియందు. చేర్చదగిన 

మరికొన్ని చిన్న యలంకార |గంథములు, కందుకూరి 

వీరేళలింగము వంతులు మున్నగువారు రచీం చినవి శలవు 



ఆంధ్ర లక్షణగ్రంథముల 

11 ఫంతళ్ళాశ్రయు వర్యరూవమయిన కవిత్వము 
ప్రాశీన కాలమునుండియు నున భావనలో కన్నట్టు 

చున్నది నన్నయకు వూర్వవు శాననము౭ందు దేశీయ 

శందన్సు కైన తరువోజ అక్కర, సీసము ఆటవెలది 

మొదలగునవి చాడజడియున్నవి ఇవి మా(క్రాగణయుశ్ర 

ములు తరువాత నన్నయభట్టు ఆతరగణ బర్ధములై.న 

ఉక్పలనాళాడి నృత్తములను గూడ ఉనయోగించి, 

ఆంధ్ర ఛందస్పొమ్మగివి విస్తరింప “జేనెను నన్నయ 

భట్టారకుడు చింళామణియందు కొన్ని ఛందో విషయము 

అను "ఆర్యోన?॥" మున్నగువాటిని సూచించెను 

మొ క్రముమీద కొన్ని తెలుగు కావ్యములు లచించవడు 

వరకును ఛందో లతణను |గ్రంథరూపమున లేకుండె 

నవి యూహింన వచ్చును 

కవిజనాశ్రయము = ఖీమన ఛందన్న్సు అను (వనిద్ధిని 

విడసీన ఈ (గ్రంథమే (వథమాంధధ్ర చృండో (గ్రంథము 

వేములవాడ భీమకవి ఈ (గ్రంథమును LE 12వ 

శళార్టమున రచించెను శైన వైళ్యుడైన నుల్లియరేచన 

ఇందలి ప్రతి పధ్యమునందును శేజా! శేచన! (శ్రావకా 

భరణాంక | |పళ్ళతి చామములళో సంబోధింవవిడినాడు 

శవిజవ్యాశ్రయము ఖీమకవి కృతము కాదనియు కేచనయే 
దీనిని రచించెవనియు నొక్ర చాదము కలదు (శ్రీ, జులుమ 
వేంకట రనుణయ్యగారు ఇది రేచన కృశమని భావించి 
నారు బారి మతము (వేశారము నైళ మీ (గ్రంథము 

థీ + 18,18 శళాన్టిములవాటిదే 'వేయులివాడను 

వెలసిన, ఖీమెళ్వర కరుంగల్లు ఖీమనుళవికే, గోమటి 

శేచనమీదను, గీమహి(గవు లెన్న ఛంద మెలమి రచింతున్” 

ఇళ్యోది వద్యములను ఉచాహారించియు, లోక ప్రతీతి 

ననుభరించియు, విమర్శయుశముగా (క్రీ జయంతి 

శామయ్య వంతులుగారు. ఖీమళవి 'హైదఛాబభాదు 

శాష్ట్రమువందలి వెలిగందల వేముఆభాడయందుండి 

శవిజనాశయమును రచించెనని నిశ్చయించీయున్నారు 

చారి నుతమే వరంనరాగత మై $;నుజచారరమునొంది 

యున్నందునలన ఫీమళని కవిజభాశ్రయమును. రీచనకు 

అంకితనుగా రచించే నని విశ్వనింతము 

ఇది ఛ్రందోలతణనులను 'బెలువు (గ్రంశమేయైనను 

ఇందు శాన్యవ్రయోజనములు, శా వ్య దోషములు 

మున్నగు మరికొన్ని విశేసములును గలవు మొ... 

యగు నంజ్ఞాధిశారమున గురులఘు వివేకము, గణన్వ 

వమ్ము యత్మిపానముల నిర్ణయమును గఖవు శిండవడి , 

వియతిఛందో౭ధిశారము ఇందు 26 ఛందములు, 

రహికవృత్తములు, చాటి లడణములు వివరింపవిడిో 
మూడవదియేగు యతిఛందో౬ధిశారమున యతినీ 

పొటింపదగిన వృత్తములు చెప్పలిడినని ఇవాలుగవదీయగు 

ఉద్ధరమాలా వృత్తాధిశారమునందు లయ్యగ్రాహి, అరక 
విశాతి, (శికంగి, లియసోరి దండక ఆను వాని ఓ 

ములు చెప్పబడినని ఐదవది ఆర్థనమవృ శ్రాధిారన్సు 

ఇందు నారీన్లుత, రతి వీయాదినృ శ్రములు కెలుసలిడి 

ఆరవడి విషనువృశ్వాధిశారము ఏడవదియగు కాత్యకి 

శారమునందు కందము, జర్య, గీకి భేదములు, సీసము, 

ఉత్సావాను, తరువోజ, గీదియ, ఆక్కో-రలు, ద్యివద, 

శ్రీపద, చౌవద, మట్బ్పడ ఇళ్యాదులు నివరింసబడినవి 

(రగడ లతణము కవిజచా[ క్రయమునంరు లేదు అడి 

యశ్వాచీవము మరికొన్ని సద్యభేదములు ఆళ్వాచీన 

లాతణికురిచే నిరూపింవవిడినవి) ఎనిమిదవ అధి కారమున 
ఛంద ఇష న్ర్రవునకు సంబంధించిన మట్పళ్యయములును, 

శొమ్మిదన అధిశారమున శావ్యదోమములును శలువవిడీ 

నవి ఇట్లు నవాధిశార పరిమితమైన ఈ ఛందో గ్రంథము 

మనకు అభించినవాటిలో (ప్రాచీనతమనుగుటశేత వ్యాకర 

అమునందు నన్నయనలె ఛందళ్శాన్తు విషయమున 

ఫిమకవి (పొమాణిళుడుగా వేటిని ఎన్నుకొనవిడు 

చున్నాడు 

ఛందోడర్పజను ! “అనంతునిఛందస్సు' అను బానూం 

శరముగల ఈ [గ్రంథమును రసాభరణక ర్రయగు అనంతా 

సౌక్యుడు రచించెను ఛందోదర్చణము భాలుగాక్వానే 

ముల (గ్రంథము 'మొదటి యాశ్వానమున సంజ్ఞా, యతి 

(ప్రొన, (వళరణనులు గలను 'శెండన యాళ్వానమున 

గద్యలకణను, ళ్ళ క్షలతణములును, వివరింపపిడినవి 

మూడవ యాశ్వాసమున జాతులు న్మట్పత్యయములును 

శెవ్పలడినవి నొలుగన యాశ్వానమున దోసవివరణము, 

చ్యాకరణాంశములై న సంధి సమాన వివరణములును 

గలవు ఇడి కవిజనాశయము చాధారముగాగోని (థ్రానీక 

(గంథమునశే నున్నది కాని నులక గాన్యాముగా నున్నది 

క్కక 



, రిక్షణసార సంగ్రహము = చిత్రకవి పెద్దనార్యుడు 

నిని రచించెను ఇది మూడాశ్వాసముల (గ్రంథము ఈ 

కలి 16 న శశాల్టి మధ్యశాలమున నున్నవాడు 
"పార్భంచాల” అనునది ఇతని ఇంటి వేరని (గ్రంథవీతను 

ఇట్టి కెలియుచున్నది శాని అది “ఫార్మంచాలి అయి 
యుండవలెను పార్మంచాల (గ్రామము కర్నూలుకు 

40 మైళ్ళ దూరమున నున్నది ఈ (గ్రంథమువందు అతర 

జాళ్యాది లతణము మొదలుకొని ఛందోలతణములును, 

“ళ్యలివణములుము రేఫ, అకార భేదములును, చిత 

కవిత్వ లత్షణమును, సట్సశ్యయ వీశేవమార్గములు 

న్నగు విషయములును గలను ఏశెలుగు లతణ 

(గ్రంళమునందునులేని దళరూవకముల (బాటశాదుల) 

లశణము లిందుగలవు దీనినే కొందరు పూర్వులు నర్వ 

అతణసొరనం[గనా మనిరి రమణకవి సాంబఏలానము 

నందు “సర్వలశతరాపార వంగ్రవోం బొనరించి తవరి 

మీకాత "చెద్దన శవీందుో డనీ (నానేను (కూచిమంచి 

తిమ్మకవి వ్రాసిన సర్వలతణసొర సంగ్రహము దీనికంశు 

భిన్నము) ఈ లకణసార నంగ్రవాము అప్పకవికి మార్గ 

దర్శకమై యుండునని విమర్శకులు తలంచులున్నారు 

ఇతర చృందో[గ్రంథములందు రెండుమూడు పాదములలో 

గాలి ఇముడని వృ త్తళతణములు శ (గంళమున నొక్క 

పొదమున'నే ఇముడ్చలడి యుండుటలేత సలథముగా 

కంరస్థము చేయుటకు అనువుగానున్నవి చిత్రకవికా 

రీతులయందీకవి మిక్కిలిచాశుర్యమును జాపియున్నాడు 

లక్షణ శిరోమణి ఇది పొ్తపి వేంకటరమణ 

కలిచే రచింసబడినది ఈకళవి కాము నందవరమున 

నుండినవార నువియు, క్రమముగా తను ఇంటిపేరు 

“గ్రంఖారివారు, శాయన వ్రగ్గడవారు పొ శ్రపీవారు, 

దుర్గరాజావార”గా మారిన దినియు శెలిసియున్నాడు 

ఇది నాలుగాశ్వానములి (గ్రంథము దీనియందు వర్ణగణ 

వృ క్రనిశ్రమాధికారములు గలవు వర్షగంములిను 

గురించి మిక్కలి వివులముగా (శ్రానీయున్నాడు ఇతడు 

శీవల లతణన్వరూసము'చే తెలుపుచు శాను థానీన 
అతణములకు సంబంధించిన ఇతర కవుల అతణములను 

నైశము ెలిసియున్నాడు కా నెరిగిన ఇత్షణ గ్రంథ 

ముల నిట్లు శేక్కానియన్నాడు. “ఫీమన ఛందస్సు 

ఆంధ్ర లకజగ్రంథములు 

అనంతుని ఛందన్సు, లతణపారనంగ్రవాము (చిత్రకవి 

పెద్దన) అతణదీపీకో (వాళ్తాక వి శాఘువయ్య) అథర్వణ 

ఛందన్సు (శ్రీధర ఛందన్సు, గోకర్ణ ఛందస్సు, కవినర్చ 

గారుడము, కవిరాజ గశాంకుళయు, వొడాంగ చూడా 

మణీ మున్నగునవి గణపవరపు వేంకటకవినే రచింప 

బడిన "పెద్ద ఆశణ(గ్రంథమగు “లతణి శిరోమణి! కంచెను 

ఇది భిన్ననుని వ్య క్షమగుచున్నది ఈ (గంథమున యకి 

(ప్రాన వినయము మిక్కిలి విపులముగా నున్నడి పూర్ణ 

అర్థలిందు (పానము మొదలయిన చెక్కు మాళనాంళ 

ములు ఇందు గలవు 

లక్షణ శిరోమణి ఇది గణసవరవు వేంకటకవి 

రచితము ఇందు ఛందో వ్యాకరణాలం కార ములను గూర్చి 

శెలువునట్టి వది యుల్లానము లుండినట్లు తెలియుచున్నది 

శాని అన్నియు లభింనలేదు అయిదుళ్లానములు 

మాత్రము “ అంధ్ర పాహొత్య పరిషత్తు" వారికి 

లభించినవి ప్రశ మోల్లానమున నువోళావ్య న్వరూవ 
మును, ద్విక్రీయోల్గానమున వేంక'టేశాంగ్ర నిఘంటు 

వును శృథీయోల్లాన మున ఆంధ శానుటియు, చతు 
నమున ఛందో విషయమును పంచమోల్లాన 

మున శేఫ ఇకార నిర్ణయమును గలవు (ప్రథమా 

శ్వానము యొక్క చివరనున్న గద్యమందు (గ్రంథకర్త 

శేర్కొన్న బనుళాంళములగల ఇతర (గ్రంథభాగము 

దురద్నన్న్మవళమున లభింగలేదు అంధ్ర బాష్మయను 

నందలి లతణ (గ్రంథములలో ఈ లతణ కిరోనుణే 

ద్వయము ఛందోచ్యాకరణములను గురించి సమగ 

ముగా కెలువుచున్నది ఈ [గ్రంథభక్తలు (క్రీ ౪ 17 వ 

శశాజ్ఞముచారు అయినను అపూర్వములయిన ప్రాచీన 

(గ్రంథముల నుర్ధరిందిరి ఇవి ము!డింసబడిన దో ఆంధ 

'వాక్టయమున నూతనాంళము అెన్నియో ఇాషాసేనకు 

లకు శలియగలవు పరిసక్చుస్తక భాండాగారమువారు 

మరికొన్ని గెలతణ గ్రంథ ములను వట్టిోలో నిచ్చియున్నారు 

వాటిలో ముడితములు, అముక్రిశములును గలవు 

నం(గ్రవావిజ్ఞానము కొరకై వాటినిగురించి 'కెలిసీకొందము 

సకల అక్షణసొరనం గ్రహము = ఇక కొన్ని (గశంములి 

సంపుటి ఇందు ముఖ్యముగా రోశ్నాళరము గోపొలి 

కవి (్రణీశమైన సకల లకణసారో సంగ్రహము" గలదు 

ఫర్ 



ఆంధ్ర లకణ(గ్రంథనుల 

ఇందు గాజనరేంద్ర చరిత్రము కమలాకర చరితము 

అంకాల భాణము మున్నగు నపూర్వ [గంథములనుండి 

వ్రయోగములు గైళొనండినవి ఛందోలతణములు 

సులతణసారముకుండియే (గ్రపొంవవిడినవి ఈ కవి క్రీ క 
1680 తరువాతి వాడని పరిశోధకులు శలచుచుచ్నారు 

నుళని కర్ణామృతము ఇడి కౌలూరి అంజనేయకి 

శచిళను దీనికి 'కుళవికర్ణ కకోరము' అను చామాంక 

ఈము గలదు ఇందు యతి(ప్రాన (ప్రకరణములుమా|త మే 

కలవు గురు లఘు నిర్ణయము, గణవిళజనము [ow దిని 

'శెలుసబడినఏీ రింగమగుంట తిన్మున్న కృత మైన బొల, 

జోధచ్భ్ళందమృనుండిటర్కు శతళవి "పెద్దన (వానీన లతణ 
పాఠ నం్మగవామునుండియు అతణములు ప్వీకరింవిడి 

నవి ఈ కని (క్రీ ౪ 18 న శాళ్టి పొంతము వాడని 

పరిశోధకు లూహీంచుచున్నారు 

అక్షణనుంజరి ఇది బై షధము తిమ్మళవి వ్రజీశము 

వీళాశ్వాన (గ్రంథము ఛందోవినయక (గ్రంథ మైనను 
కొన్ని చ్యాకరణాంకములు వైత మిందు చేరియున్నవి 
రిత్యలతణములు స్వయముగా కవి రదించినవే ఈ 

గ్రంథము గరళప్పరీశ్వరున ళం[శము. చేయజడుటచే 

దీనికి “గరళవురీచ్ళంద” మను “పీరు నైతము కలదు 
ఈ గరళవురము మైబూరు రాష్ట్రమునగలరు కవి ఆ 

(ప్రొాంశముబాజేయని విళ్వనింవబడుచున్న ది “యకులును, 

గణములు, (పానము, అకులం నగు నంధివిధము లతర 

ఫలముల్, వికళాం[ధ మహిమ లెల్ల ను, జకురక వివరింతు 

సుకనిజాలము. మెచ్చన్* అని కవిశేసిన (కలిజ్ఞనలన 

మవళు (గంళస్థ విషయములు ఊహించ లీలగుచున్నవి 

ఇతడు ఇతర లొక్షణికులళంచె విలతణముగా ఏబది 

యకులను లేర్కొనియున్నాడు. వినయము నకీథలించి 

నను యకులి వేర్లు (క్రొత్తగా నున్నవి “శుద్ధన్వర యతి 

గూఢస్పర యతి, బుత్వహిశ యతి, (వశారసంధి యతి 

శద్భవయకి, చిక్రయకి, శకంధు యేశి, ఆకే యతి 

నవోర్థ యతి, చతుర్ధినిథ క్తి యతి నంచమీవిళ కి యతి, 

(వ్రకునాను యతి, సంయుల్తోన్న సవోర్థయతో ఈ రీతిగా 
వీజడియు [క్రొ శ్రచేర్లతోనున్నవి ఇడియోను అము, దిశమే.! 

కవితాలక్షజసారము ; రామయకవి దినిని రచించెను 

ఇది పడధ్యాయముల అము]దిక। గంథము కలిచిరాకా 

మణి మొదలగు లితణ(గ్రంథములకుండి ఉదానో, 

ములు [గహింపవిడినలి భోగావళ, వీరుచావళి గుగా 

వళి చకవాక, చకుర్భ్యర్ర, చతురంతర, చోఖోత్తర, 

క్యాగఘోవ, జయఘోష మొదలయిన రగడలత(ం “0 

లును, లత్యములును నంప్కృళాం[ధ్రములలో రచింప్లో 

బడినవి ఈక్రవి వారిశనగో|తుడు తండ్రిపేరు ఆసింకయా 

లక్షణడీసీక ఇది గోరనవిరోచితము నవనాథ దరి 

(త్రము మున్నగు ద్విపద శావ్యములను రచి ఎన Fy 

నకు ఈలతలాడీపిళా క ర్రయగు గౌరనకు సంబంధ మే మేని 

గలదా అను వివయ మింళను బరీళోధకులు నిర్ణయంణో 

వలసిన వినయముగా నున్నది “గోరన గకణదీనికొ 

అను 'శేరుతో నధికముగా చాటువవింధ లితగాములను 

"చెలువునట్టి మరియొక సంన్కృత [గ్రంథ ప్రతి యున్నట్లు 

పరిషశ్సు స్తక కొండాగారపట్టిక తెలుపుచున్నది ఈ లత 

డీవకయందు. ఐదు నరిచ్ళేదములు గలవు అతరములు, 

వాటి శుభాశుకఫలములు, నళ్ధాధిదేవతలు, రూతన్నీస్థ 
వర్ణవిచారము, గణములు, గణాధదేఎతలు, నాటీ కు- 

శుక ఫలములు, వత కనులు, రాసులు, మొత్ళళాగ్న 

మున్నగు నంశము లిందు ర్రమముగా చర్చింవబడిన 

(గ్రంథము శద్యములు, శ్లోకములు నంస్కృత వాక్య 

ములు కలిగి యున్నది 

శావ్యచింకామణీ “కవిచింకానుణి", “శా వ్యాను 

ఇాననముో అనునలి దీని! బామాంఠరములు వెల్లంకి 

కాకంభట్టు దీనివి రచించెను శాళంకట్టు “సాహిత్య 

శృక్రవ క్రి”, “అష్ట ఖానా వ్మ$్రీయా లబ్ధివర్డుడు” అని ఎతడు 

(వానిళొన్న వద్యమునలన 'జెనియుచున్నడి ఇాన్యచించా 

మణియందు “రోషాథిళారము, (పొపాధిళారము, భాసా 

లశగాధిశారము”" ఈరీశి విభాగము కలదు పావులూరి 

మల్లినగణితము, భాస్కరరానాయణము, అనం సుని 

ఛందము మొదలయిన (గంథములనుండి లత్యలతళ 

ములు (గ్రహింతబడినని ఇదియు అము! దిశ మే 

కవినర్బగారుడను శాచన బనవన గీనిని రచింటేను 

కలకి (శ్రీమన్నందవరకులి కలశపొరాచార  అగ్రోయనే 

గో వనిత, సుజనవిశేయ, కుకవిశ్శాదవేయ వైన 

శ్రేయ శాచన బసవననామ'భేయ |ప్రోక్ష (శ్రీగిరి నల్లి 



శౌద్ధన చానుధేయాంకితందైన కవిసర్చగాగుడంమిన 
గణాతర ఫరింబన్నది [వథమాళ్వానము" ఇళ్యాది గద్యము 

లభే ఈ కవినిగురించిన యంళములు కెలియుచున్నవి 

ఈ (గంభమునందు గణాతర చేవళా ఫలాదివిషయ 

శులు, ఛందశ్శ్ళానర్హ్రము, మంతళాన్హు మనద గినంచగా 

శెలుపునట్టి పూజా[కమూదులు, వాటితోపాటు ళ్ళంగా 

శాడి రనభావములు వివరించబడినవి యకుల ఉదాన 

రణములతో ఈ తాళస్మత(వకి నుగిసినది 

వ ఆనంద రంగరాట్భందము ఇది కస్తూరి రోంగయ 

వణళము పూలుగ్గాశ్యానముం (గ్రంథము “లక్షణ 

'దూ కామణి” అని దీవికీ చానూంకగము “ఇది (శ్రీ మదు 

మమ పొళ్వర కరుణాకటాత లబ్ధి సొపొతీ విభవ ధర్మ 

'వెచ్చికులి అలధి కుముడమి(త, 'వేంళటక్ళష్ణార్య పక, 

ిద్వక్టినమిత్ర, కుకవికనకాలని శ్ర, అశ్వేల కమ్మెనియోగి 

నీన లకణళలి కస్తూరి రంగయ |వ్రణీతంబయిన ఆనందో 
రంగ చృందంబమ అతణ చూడామణియందు సర్వంబును 

చతున్ధాళ్యానము" అను గ్రంథాంత గద్యము కవివిగురించి 

తెలుపుచున్నది ఇది శేవలి చృందో[గ్రంథమనదగి యున్నది 

మలతణ సారము కది లింగమకుంట తిమ్మకవి విర 

చితము కాని ఈ (గ్రంథము 'బెల్లంకి శాతంకట్టు [ప్రణీత 
మయినట్టు ము|దింపబడి బేటివరకును నులతణసొర నున 

గాశే శాకంభట్ట రచిశమన్న విషయము పాఠకుల హ్ఫాద 

యమున నాటుకొనిలోయినది ఆది నత్యము శాదు 

సులతణసారమును రచించినచాడు తిమ్మకవియే వెల్లంకి 

శాళంభట్టు 'కవిచింజామణి'ని రచించిన (ప్రాచీన విద్వాం 

నుఢు తిమ్మకవి అర్వాలీనుడు గత సంవత్సరమున 

ఛావిళ్ళవారు నులతణపారమును సంవ్కరించి వునర్ము[ది 

శము గానించినారు చానిమీద లింగమకుంట తిమ్మకవి 

"పేరున ముద్రించి వూర్వముద్రణమున జరిగిన పొర 

పొటుము సీకికలో వివరించియున్నారు “శ్రీరామా 

“పళ మండలీమిళిత,, “ఇళ్యాది పద్యములు మార్చి కాళ 
,టశ్ పరికోధనమువలిన లభించిన |క్రొ శృవర్యములను 

గొన్నిటిని శేర్ని పూర్వ నులతణసారముకన్నను మంచి 

(ర్రశీనిగా సిద్ధము దేసినారు, 

అత్చేకవీయేను శాపగూరి అన్పళవి ఈగ్రంథమును 

రచించెను కది వవ్నయకట్టారళ రచితమయిన "అంధ 

ఆంధ్ర లక్షీజ గ్రంథములు 

శరింశామణి'ని ఆధారముగా గొని వహొకాంశము 

లగు 'కేర్చి, కూర్చి రచించిన (గ్రంథము కవి యుడ్దేక మున 

నిది వ్యాకరణ (ప్రథానమయిన నమ్మగ్గ లతణగంథమే 

శాని ఛందోవివయములు విపుళముగా నుండుటయు, 

చరిళర భాగములు తక్కువగా నుండుటయు, (గ్రంథ 

మశంవూర్ష మగుటయు కారణములుగా ఛందో[గంథము 

గానే డీనికి ఖహుళ ప్రచారము కలిగినది 

ఆం(ధ్రళజ్ధి చింశానుడి యంధలి నంజ్ఞ నంధ్రి 

తళ్సఘ, చెక్య, (క్రియాఫరిచ్చేములు అను ఐదింటిని 

విస్తరించి భాషా పరిళ్ళేదబి, వర్షవరిచ్చేదము, వళి| పాన 

వరిచ్ళేదమ్ము వడ్య పరిళ్ళేడము, నంధి వరిచ్ళేదము, 
శళ్సమ పరిచ్ళేదము, లేళ్ళ వరిళ్ళేదము, [యా పరిళ్ళే 

దము అను వానుములశో ఎనిమిది ఆశ్వాసములుగా 

రచించుటకు అప్పకవి యుద్దేశించెను కాని తత్సమ చేళ 

శ్రీయా పరిచ్ళేదములు (గ్రంథమునందులేవు సంధి పరిళ్ళే 

దము వరశే అయిడాశ్వావముఖళోబే అననగ్రముగా 

నిలిచిపోయివది (వరిషక్సున్తక భాండాగారమున నొక 

అవ్పళవీయ కాళవత్ర |పకికలదు అందు సంధి తత్సకు 

వరిళ్ళీదములప సంబంధించిన లత్య లదణములున్న 
అభాగము నేటి ముద్రిత వ్రతులందు లేనిది అది అప్ప 

కలీయముయొక్క మిగిలిన భాగము కానచ్చు నేమో 

యని యూహించుటకు వీలున్నది ) (గ్రంథము పూ ర్షిగా 

రచించకముండే అప్పకవి దినంగతుడై యుండవచ్చునని 

పలువురు తలదుచున్నారు. కాని పరివత్సు నక భాండా 

గారయు "చేర్కొన్న శాళవత |ప్రలిగిజట్టి యూపించినచో 

అవక వీరము పూర్తిగా మనకు లభింనలేదేమోయని 

చెప్పుటకు ్రీలున్నది ఉన్న గ్రంథములో వళిప్రాన, పద్య 

పరిక్ళేదములుగల భాగము మిక్కిలి విన్హృతమై ఉన 

'యోగళరముగా నుండుటచేక ఇది ఛందో (గంథముగా 

(ప్రేకారమును గాంచుట ననుంజనముగా'నే యున్నది 

అవక లికి కాలివావీొనశకము 1678 చాకు 

సంవత్సర (శ్రావణ బహళ అష్టమినాడు (క శ 1856 సం 

ఆగష్టు 8 న శేథి) శామేనల్లిలో నుండగా కల నచ్చి 
నట్లును, చింశామణికి విపులమగు వ్యాఖ్యానము (వాయ 

వలెనని స్వవ్నమున కనినించి విరుపు కవి! ఆజ నిచ్చి 

నట్లును అవృకలీయమున గలదు అన్నకవి సలనాటిసీమ 
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ఆంధ్ర లక్షణ గ్రంథములు 

(గుంటూరుజిల్లా) వాడనీ ఇంతవరకు (ద్రకటించిన 

విమర్శలియం దన్నిటను గలదు, శాని ఇటీవలి ప్రకటిత 

మైన “వ్యాన ముక్తావళో ఆను (గ్రంథమునందు డాక్టరు 

లార్ల్గుల శామకృష్ణారావుగారు ఇప్బకవి (గ్రామమును 

గురించి చర్చించి స్థల నిస్జేోమును చేసినారు బారి యి 

(ప్రాయము |ప్రశారము “శాపమారి. హ్రై(్రాకాదు 

శాష్ట్రమునందలి మహబూబు నగరము జిల్లాలో చేరు 

చున్నది అం'కేశాక మవాబూబునగరము. జిల్లా వేదుల 

(గ్రామములో "ళాకుమార” ఇంటివేరుగాగలవారున్నా 

రనియ్యు అప్పకవి తమ నంకీయుడై నట్లు చారు చెను 

కాందురనియు కెలియనచ్చుచున్నడి ఈ విషయము 

వైశాడమును బలవరచుచున్నది 

అవ్చకవి గొవ్చ అత్య లమణవేత్త (ప్రాచీగముతై న 

అతా (గ్రంథముల నన్నింటిని పరిశీలించి తళ్ళాగ 

భూతముగా అవ్బళవీయమును రచించెను ఆతడు కాను 

శరిశీలించిన "ఫెక్కు (గ్రంథములను చేర్కొనుటయేశాళ 

(ప్రళమాళ్వాన [ప్రారంభమునంరు అశణ (గ్రంథములు 

ఇటోవ లతలు గలన'నెను అప్బళని 'పేర్కొన్న (గ్రంథము 
లన్నియు. నునకు అభింపళేదు శ్యాకరణాంళములి 

యందున్ను యవి సృతి యందును జట విమర్శకులు 

కొందరు అప్పకవిసిగ్ధాంతముళము విమర్శించియున్నారు 

మళ భేదములు, విమర్శలు, నిరనధికములు గనుక మన 

కున్న ఛందోగ్రంథములలో కవిశాఖ్యాబము చేయు 

వారికి ఆనేకవీయము శల్సతరువవంటి దనుట నిర్వ 

వాదాంళము 

1% నిథుంటుఫులు సంస్కృత శాషయందువలెచే 

'ఇనుగునందు వపూర్వలాతణికులు కొందరు నిభుంటునృలిను 

రచించిరి ఆవియన్నియు పచ్యాళ్ళకనములు శంళస్థము 

శేఎకొన్న వారికే శాటియుసయోగము అవనరమువచ్చి 

నవ్చడు చూచుకొనుట కాధునిక నీభుంటువ్నలనలె అవి 

ఉవయోగింపన 

ఆంధ్రనాను సంగ్రహము ఇది సశ్యాశ్టక మై అంధుల 

శివ్వోరంగమున శాండవించునట్టి నిఘంటువు “తెనుగు 

శేళ్ళరనికూర్చి” అని రెళ్ళళొనుటకేక (గంథళ ర్తయైన 
చైకీపాటి అత్ముణకవి ఈ (గ్రంథమును హ్యోవళ్ఞి ముగ్గ 

రచించెనని ఊహీంచుటకు వీలున్నది 

ఆంధ్రనామ శేషము అడీదము సూరళని ఈ నీఘంటు 

వును రచించెను ఆంధ్రనామ సంగ్రహమునకిది పరిశిష్ట 

రూవము చానియందు చెన్పవడని కెనుగునురుగు కట్ట 

ములను కూళ్చెదనని (గ్రంథకర్తయే చెప్పుకొన్నాడు 

మూరకవి 18వ ళళార్టివాడు, గక్మణకవిళత్పూర్వుడు 

సాంది నిఘంటువు ఇది కన్తూరిరంగకవిచే రచింప 

అడినడి ఇశడీగంథమును గణవవరపు వేంకటకవి (ప్రణీత 

మైన వేంక చేశాం ధ్రమును అ”చి రచించి యుండునని 

విమర్శకుల యఖ్మిపాయము ఆంధ్రనామ సం[గ్రపామ్మళో 

కందువ లేచే దీనియందును చేన, మానన, స్థావర, తిర్యక్, న 

చాళార్థవర్గులు కలవు కాని వేంకశేశాం ధమునలె ఇగో 

(బొఢవంశాదు ఆం(ధ్రవామ నంగే్ము ఆం(ధ్రనాను 

శేనము, = ౦వినిఘంటువు నను నీమూడును ఎక్కున 

|వ్రణారమును పొందిన నిఘంటు[త్రయము ఇవి మూడును 

కలినీయే ముద్రితములగుచున్న ఏ పైడిపాటి లత్మణకవి 

ఆంధ్రవాను నంగ్రవామునేళాక “అంధ రత్నాకరము” 

అను మరియొక నిఘంటువును నైతము రచించినాడు 

అదియు నద్య్యాక్మకమే గణపవరపు చేంకటకనిచే రచింన 

పడిన “వేంకశేశాంర్థము” సొంబనిఘంటువుళన్న ఎప్పు 

లము, [ఫ్రొఢము, సలతణము నై యున్నది ఇతడు “దేశీ 

యాంధ్ర నిఘంటువు” అను మరియొక నిభుంటునును 

గూడ రచించెను వూనపాటి వీరనరాజు “అంధవడా 

కరము" ఆను నొక నద్యాశ్శక నిఘంటువును రచించెను 

(శెగడపువాతి కందము లోొళశాలమున విఘంటుళ్టాన 

మునకు ఉపయో గించువవియై |ప్రచాళమునందుండినవి 

చౌడప్పసీనములు సయితము తెనుగుపదముల  'నెరుక 

వరచునవిమొ యొక నాడాం ధుల జిహ్మారంగమున కాండ 

లించెను నుదురుపాటి వేంకటకవి రచించిన “ఆంధ్ర 

శాపార్ణనము” ఉ త్రమమైన (పొచీనాంధ్ర నిఘంటువు 

దీనికి అకారాది (క్రమములో సట్టిక తయారుశేసినడో 

ఎక్కువగా ఉప యోగపడగలదు ఇని అనురళోళ 

వద్ధతిలో రచించబడినది మన పూర్వులు వచ్యాళ్ళక 

ములుగా రచించిన నిఘంటువులలో జంతనరకు బేర్కొ 

న్నవీ మనకు అభించినవి వీటిలో ముుగ్రితములు, అము 

(ద్రిళములును గలవు ఇళ మనకు లభింవళ ఎన్ని శాల 

గర్భమున గలిసిపోయెనో తెలియదు నై నిఘంటువు 



అన్నియును వచ్యాత్శళములై , వర్యాయసదములను 

మాత్రమే తెలుపుచున్నల 

ఈ కాలమున ఆంగ్లనిఘంటు వద్ధతి 'తెలుగునందును 

అనునరింవవిడుట చేత (ప్రాచీనాంధ్ర నీఘంటువులను చదువు 

గార రివున్వల్బి ఎంభ్యాకులు నవీనపద్ధతికి మార్గదర్శక 

మైన మొట్టమొదటి లుగు నిఘంటువును విలియంబ్రౌను 

అను నశడు 1807 లో “A Vocabulary of Gentoo 

and Telugu" అను చేరుకో (ప్రకటించెను ఆశాశాది 

శ్రగ్రమమున వెల్వడన తెలుగు ఇంగ్లీషు నిఘంటు 

వులళలో ఇడియే మొ? బీది అనాడు 'కెలుగుడేోములో 

శ్రవవోశమునందో న్న "వెక్కు శస్టములు జనగా తెలుగు 

చాతు సాధారణముగా ఇంటను, బయటను 'వాడుక 

చేసెడి నదములే? క కోద్టకచ్చేకీఅలో వ్యనవోరరీతిగా 

చాడుకొ వెడి వదనులుకూడ ఇందున్నవి మరియు డిన 

యోగ సరణి ఎక్కువ నృష్టముగా తెలయకేయబడినడి 

ఇందు “అ” “జి” అతోగల పదముల తగువాక కళా 

రముతోగల వదములే యున్నవి ఇ, ఈ ఏవ అతో 

గుంశవలనీన పదములు యి, యీ, యె యే లళోను, 

4 ఊఒ ఓలకో నుండవలసిన పదములు ఫు వూ, 

వొ, నో అతోను, బుశారముతో నుండనలనీనవి, రుళా 

రముతోను ఆయా స్థలములందున్నవి ఇది వ్యవహారము 

నందలి ఉచ్చారణ పద్ధతిని ఆనునరించియున్నది 

ఈ విలియంక్రౌను నిఘంటువు చెనువెంటకే ఎ డీ 

కాంబెల్ రచించిన ఇంకొక తెలుగు-ఇంగ్లీషు నిభం 

టువు 1810 [ప్రాంతమున వెళ్విడినది ఇదికూడ అంతగా 
శేవ్చరగిన సమ గనిఘంటువు కాడు. ఇవి శేలుగు నథ్య 

పింవదళచిన ఆంగ్ల విద్యావంతులకుమొ త్రము ఉపయోగ 

పడును ఇంగ్లీషుగానీ శెలుగువారి కనయోగవడునట్లుగా 

ఇెలుగు.కెలుగు' నిఘంటువును అకాళాదిగా మొట్ట 

మొదట రచించినవాడు మామిడి వెంకయ్య ఇళని 

“ఆంగధ్రదీపీళ? 1848 లో ము ద్రికమయినను 1816లోనే 

రచింనలడినదట, (క్రీ చుండూరి రంగనాయకులు శేస్థి 
రచించిన 'జంధ్రడీపిక' మరియొకటి గలదు ఇది శాలి 
చాహన శకము 1771 లో అనగా [కీ ళ 1040లో 

చు ద్రితమయినది ఇవి 'కెండును భిన్నము లగునో, కావో 

'శెలియదు 

ఆంధ్ర లక్షీణగ్రంళముణి 

ఈ నీఘంటువుల వీమ్మట సీ పి (క్రౌను నిఘంటువులు 

(వకటికము౭యినలి (1858 5%) ఈతడు వై ఇద్దరు 

పొళ్ళాత్యులకంకొ ఎక్కువవిద్యాధికుడు తెలుగుభాషలో 

అపారమయిన కృషిచేసేన పండితుడు "పెక్కురు పండి 

తుల సావోయ్యముతో అతడు 'ఇంగ్లీషు కెలుగు', తెలుగు 

ఇంగ్లీషు అను రెండు వెద్దనిఘంటువులను |ప్రకబేంచెను 

ఆం'కేశాని శతెనగుభానయందు. వ్యవనోరములోనున్న 

హిందూస్థానీ, ఆంగ్లము, శమిళము, మురారి మొదలగు 

ఇాషరికు చెందిన పదములను కూర్చి, మిక నిఘంటు 

* వను వేర ఇంకొక నిభుంటువునుకూడ రచించెను 

'కెలుగుంఇంగ్సీష విఘంటువునంరు తెలుగు వదము 

లకు అంగ్ల్యార ములేశాక, శెలుగు అర్థములుకూడ ఒసగ 

బలీనలి శబార్థములను స్పష్ట్రముశేసెడి లోళోక్తులను 
పూర్య్వకవి (ప్రయోగ విశేషములను చక్కగా వివ 
రించెను కెట్లు ఈ నిఘంటువను రచించి సీ సీ డను 

ఆంగ్రభానకు నుహోవళార మొనర్చినాడు ఈ నీఘం 

టువే తరువాతి అంధ నిఘంటువుల శం'జేని ఉపయోగ 

వడినరనుటలో అతిళయో క్షి లేదు అంకేళాక బూజుపట్టి 

చేదలపాలగుచున్న "వెక్కు (పొచీనాంధ (గ్రంథములను 
(ప్రకటించిన ఖ్యాతియును (బ్రౌనుశే దక్కినది 

ఛిన్నయనూరి నిఘంటువు 3 నిభుంటువుఆలోని 

లోవములను తొలగించి నండిశాద రణ పా త్రమయిన సమ 
(గ్రొంధ్ర నిఘంటువును వమర్థతతో రచించుటకు నరవస్తు 

చిన్నయనూరి వమకశ్చైను కాని, పడములయొక్క పట్టి 

శను తయారురడేయువర'కే చిన్నయనూరిజీవించియుం ణెను 

ప్రతి పదమునకును, (ప్రశియర్ధమునకును నిస్థారకము 

అయిన [వ్రయోగములను మాత్రమే ఇతడు వేళరించు 

టకు మొరలు వెళ్టైను శల్దిన్వరూవ నిర్ణయ మునకుతోడ్చడు 

యతి(ప్రొసొదుళిందు 'నాడజడిన [వయోగములకే నూరి 

(గ్రహించెను ఈ ఉత్తమ నిఘంటువు వూ ర్వియైయున్నచో 

ఆంధధ్రభాషకు నువోవశారము జరిగియం 'జెడిది 

శస్టిరక్నాకరమ. (క్రీ బహుజనపల్లి సీశారామా 

ఛార్యులుగారు డీనిని 1885లో |వ్రకటించిరి చిన్నయ 
నూరి నిఘంటువుయొక్క మవో(ప్రారంభమునుగాంచి ఆది 

వరిప్తూర్తి యగుటకు ఇవుకాలము లెల్లుననియ్యుు వరి 

పూర్తి అయినను అందు ఆనుగువగములు నూక్రమే 



అంధ్ర లజీణ[గ్రంథమటే 

శేర్చజడియుండుటచేతను విచ్యార్థల నహాయార్థము వోరి 

యువయోగమునపు చాలునంతటిదిగాను, ఆజ్యావిరుద్ధము 

గాను ఉండునట్లు కెనుగువేదములితోగూడ తద చేడీళము 

లయిన సంవ్క్కృత పదములను 'కేర్చి అశారాదిగా ఈ 

నిఘంటువును రచించుచున్నట్లు చాకీపేర్కొనిరి ఇంకకు 

పూర్వమండున్న సర్వాంధధ్ర నిఘంటువులును వీరికి ఉప 

యోగవడినవి |పామాణికమును, వంపూర్ణ మును అయిన 

ఆర్మధనిఘంటువు ఇప్పటికిని ఇదియొక్కటియే 

వైక్ళళరీపిక ఇధికూడ (క్రీ వివుఖవపల్లి నీళా 

శామాచార్య ళృళమే ఇది (క్రీ ₹ 1000లో ఘూడన 

ముద్రణను పొందినది. ఇందు ఆభారాది (క్రమములో 

మన్న 8,400 విళ్ళ శిపరములకు అర్థములున్ను అద్య 

(వ్రళ్ళతులగు నంన్కృృత వదములును (వ్రాయబడినవి 

కక్ణరశ్నాకరనుకూడ నమ్మగము కాదనియు, ఇంకను 

శెనుగు శట్దములున్కు అననరమైన సంన్కగ్భత ళస్టిములును 

మీగిలియున్న ననియు (క్రీ వీళేళలింగము పంకులు 

మున్నగువారు తలచి ఇట్టి తలంపుతో నే శష్దరళ్నాక 

రము తరువాత మరికొన్ని నిఘంటువులు చిన్నవియును, 

"పేద్దవియును వయలుకేరినవి 

ఆంధ్రవాగసృత్యను కాట శ్యానురిశాశుశ్వాస్త్రీగారు 

ఈ నిఘంటువును రచించి (ప్రక టిందిరి (i084. 1940 

మధ్య) పర్యాయ వచాత్శక్ర వద్యరూన నిఘంటువులు, 

నానార్థ నిఘంటువులు అళారాది శర్ధకముముతో 

రచింసలడిన అధువికనిఘంటువులును |ద్రక్యేక మొబ్టొళ్ళ 

గుణము కలివగుటచేత ఆగుణములన్నియు గళినివచ్చు 

నట్టును, వి*ేషార్థములు, వ్యుతృత్తులు కెలియునట్లును 

ఇది రచించజిడినది ఇది అధునికవర్ధకిలో నున్న సమగ్ర 

నిఘంటువు 

నూర్యరాయాం(ర్ర నిఘంటువు 1911 న సంవత్సరో 

(ప్రాంతమున స్థావికమైన అం(ధ్రసాహిత్య పరిషత్తు ఆధ్వర్య 

వమునన్సు (శ్రీ పీతిళాధీకుని కొఠార్యముతోను ఈ 

నిఘంటులిళ్ళాణము [ప్రారం మైనది ఆంధ్రదేశ మునందలి 

అనేక సప్రసిద్ధవండితుల డీర్చశాలి విశేష పరిశ్రమకు 

ఫకితముగా 1086 44 నుధ్య ఈ నిఘంటు సంపుటములు 

వాల్లు [వీకటికముశై నవి 'ఆ' మొదలు 'గ్రస్థిమాలి' 

అను వదము వరకును ఇడి ముద్రితమైనది ఇది పూర్తి 

యగుటకు ఇంకను మూడు సంపుటములు (వ్రళటిశములు 

శావలనీయున్నవి 

ఇదె నాల శ్యాస్త్రీయమగు పద్ధతిలో నిర్మిత మైన 

నిఘంటువు లీకై నంతనరకు సమానార్థకములగు శమి 

ళము, కన్నడము మొదలగు భాపొవదములుకూడ 

నొనగబడినవి ఒకే సదమునకుగల భిన్నార్ధములను వివ 

రించుచు (ప్రయోగములు ఉచానాతములై నవి జయంతి 

శామయ్య పంతులుగారు దీనికి సంపాదకులు సీమ్మట 

డాక్టరు గిడుగు సనీశావకిగారు సంపాదకళ్వమును 

వహించిరి 

వావిళ్ళ విఘంటువు * నూర్యరాయాంగ్ర నిఘంటువు 

చెక్కు సంపుటములిలో నుండుటచేత అందరకును అందు 

శాటులో నుండవ లెన వెడి ఉర్దేముతో వావిళ్ళనంస్థవారు 

దీనిని [వకటించుటకు పూనుకొనీరి అదిలో దీనిని రెండు 

నంవుటములుగా ము|దింన దల పెట్టిరి, కాని ఇస్పటికే ఇది 

మూడునంపుటములుగా ముద్రిత మైనది ఇందుటొడ ఆ 

మొదలు 'క్రస్థిమాలి వరకు మ్మాత మే సదములుకలవు 

ఇది ఇంకను రెండు నంపుటముతై నను పట్టును సూర్య 

శాయాంధధ్ర నిఘంటు పద్ధతీయే ఇందును అనుసరింవవిడి 

నడి ఆందులేని కొన్ని క్రొ త్తపదములుకూడ ఇందుగలవు 

అశాళాడి “ఇంచు” వరకును ఈ నిఘంటువును [ శీపొద 

లమ్మీవతిశా స్రీగారు రచించిరి చారు పరమపదించుటశేత 

(శ్ర) ములును వేంక'చేళ్వర్లుగారు డీనిని పూ ర్తి చేసిరి 

లక్మీవారాయణీయమా = దీనిని (శ్రీ, కొట లత్మీణారా 

యణళాస్త్రిగారు రచించిరి (1907 లో (ప్రకటితము), 

ఇది శుద్ధాంధ్రపద నిఘంటువు ఇందు అచ్చతెలుగు వద 

ములకుమాథ్ర మర్థములు (వాయబడివి అఆచ్చశకెలుగు 

పదముల కర్థము 'నెరుగగోడువాగికని, అచ్చ కెలుగుపదము 

శేవియో శేలిసికొననల దిన నారికినీ ఇడి యువయో 

గించును ఇదియు ఆధునిళపద్ధతి నిఘంటు వే 

ఆంధ్రవద పారిజాతము కది ఆశారాదిగా (ప్రయోగ 

నహితముగ (వ్రాయబడిన కుద్ధాంధ్రవద నిఘంటువు 

దీనిని (క్రీ ఓగిరాల అగన్నాథకవి, (శ్రీ గురుజాడ 

(్రీశామమూర్తిగారలు. రచించిరి వారి మి(త్రులగు 
వడుగు నుబ్బళామయ్య, నురికొందరువండికులు దీనిని 

పరిష్కరించి 1868 తో (వకటించిరి 



శబ్దార్థరం ద్రిక మహోశాళి నుళ్ళారాయ రోచికము 

(1906 |పాంకము) శ్షబ్దరోశ్నాకరమునలేని కొన్నీ 

శబ్దము లీ నిఘంటువున గలవు కందు చక్కి యర్థము 

లీయబడినవి ఇడి విద్యార్థులకు మిక్కిలి ఉవయు క్రము 

కార దింశామణి హైదరాళాడు గాష్ట్ర వాని యైన 

శాటికొండ శీమ్మా రెడ్డి జేశాయి డీఫిని రచించెను |క్రీళ 

1906 లో ఇది ముదితమైనది (ప్రతివదమునకును నులభ 

మైన శెలుగర్ణము, చావితోపాటు ఉద్దవడము డీనియం 

దుండును శెలుగువదములకు ఉర్దువదముల చెరుగని 

ఆంధుల ఉపయోగార్థ మీ నిఘంటువు రోచింసబడినది 

ఉదాపారణము 

“ఆంతరాయము విఘ్నము - ఖలల్ 

కందళ శై సౌందర్యవతి వానీనా" 

ఇళ్లే [గంథమంశయు అకారాది క్రమముతో నున్నది 

శంకరనారాయణ నిఘంటువు = ఇది ఇంగ్లీషు వదము 

లకు శెలుగర్భములను “ెలుపు నిఘంటువులలో జహొళ 

(ప్రచారమును పొందిన ఉ క్రమనిఘుంటువు తెలుగు వడ 
ములకు ఆంగ్లార్థముల నొవగెడి నిఘంటువునుకూడ వీరు 

రచించిరి 

4ద్దే తెలుగు నిఘంటువు = హైదరాబాదు వాన్తవ్యు 

1 యిన (క్రీ బఠంరాజు కొండలరావుగారు ఈ నిఘంటు 

వును (వ్రాసిరి ఇంగ్లీ షుకు శంకరనారాయణ విఘంటునవు 

వలెనే, ఉద్ధవదముల అర్థము. 'వెరుగగోరెన ఆంధ్రుల కిడి 

మిక్కిలి ఉవ యోగళర మైన విఘంటువు 

పారిభాషీక వదశోళముల (క్రీ తీరునుల వేంకట 

రంగాచార్యులుగాకు వరములను శీకరింవగా శ్రీ ™t 

వాళుని నాగేశ్వరరావుగా రీనీఘంటువును |బకోటించిరి 

ఆంగ్లమునందలి ివిధళా్త్ర ములకు సంబంధించిన ఇంగ్లీషు 

వదములకు శెలుగర్జము లీయబడినవి దిగవల్లి వెంకట 

శినరావుగారును ఒక పొరిళానీకవద నిఘంటువును 

(వానీరి ఇందు వ్యవవోరకోళము, శా్రువరిశాన అను 

రెండుళాగములు కలన 

విద్యార్థి కల్చకరువు థీ ముసునూరి చేంళటళాసస్త్ర 

గారు దీనిని రచించిరి (1988 (ప్రాంతమును) దీనికి 

చాళే “ఆంధ్రభాషా విషయ సర్వన్వము అము "పేరిడిరి 

ఇది అశిళయో క్కిశాదు, ఇది ఆంధ్ర విడ్యార్థిళోకమునకు 

అంధ్ర లక్షణ గ్రంథములు 

అత్యంతోప కారి యగుటయేకాక వండికులకును పనేం 

శారి కాగలడు. (క్రీ శాస్ర్రీగారు 'శళ్దార్థదీపి అను 

మరొక తెలుగు తెలుగు నిఘంటువును కూర్చిరి (1966) 

దీనిలో శబ్దముల రూ పాంఠరములును వివిధార్థములును, 

వర్యాయ వదములును, కయ్యబడుటయేగాక సరన్మ్మశ 

భ్యాయములు కూడ విశేషముగా చేర్చబడి నులకరీతిని 

ఆర్థవినరణము గావింవలజెను 

వంచభాషి = రెంటాల. వెంకట నుబ్బాళావుగారు 

దీనిని రచించిరి ఒక 'తెలుగువదమును [గ్రహించి డానికి 

*సరిమొన కన్నడము, తమిళము, హిందూస్తానీ, ఇంగ్లీషు 

పదములు చేర్చలిడినవి ఐదుభొమలు ఒ'శేపారి కేర్పుకొను 

టకు ఉవయోగించునట్టి చిన్న నిఘంటువు దీని రెండళ 

భాగమున ఇ రేవిధముగా శాళ్యముబపైత మైదుభాన 

లలో నీయజడినవి ఇట్టిదే కవడ్భాషానుంజరి" యును 

కలదు దీనిని వెమ్టువార్డు అండ్ కంసెనీవావ (ప్రచు 

రించిరి సై బరుశాషలకు తోడు మళాశీ కాపాసరములు 

కూడ ఇందున్నవి, 

గెలిటి తెలగు నిఘంటున అని స్టైంటుక లెక్చర్లు, యువ 

కోద్యోగులు, మిషనరీలు, శ్యాపారష్థులు మొదలగువారి 

ఉనయోగార్థ మిది (శ్రీ, ఎ గెలిటి అను సీవిలర్వీసు 

ఉడ్యోగిచేత రచింపబడినది (1988) కండు శెబగు సద 

ములకు ఆంగ్గక్ణము తీయబడినవి 'ఆలుగుకరములు 

తోమను లిపిలో (వ్రాయలడుటయు వ్యవవోరమునందు 

లేని వదములను విడిచి వేయటయు ఇందలి విశేషములు 

శెబగు సామెళల దీనిని కాస్టైన్ కార్ అనునళడు 

రచించెను 118 తెలుగు సామెతలను అశాళాదిగా 

కూర్చి, వాటిని అంగ్లమున వినరించియున్నాడు కెలుగు 

పామెకలకు నమానార్థశములయిన లాటిన్, రోమన్ 

మొదలగు భావలయందలి సా మెకలనుగూడ తరచుగా 

చీర్కొనెను గ్రంథాంతమున 82 నంప్కృత చ్యాయము 

లను గూడ ఆంగ్లమున వీవరించియున్నాడు వంన్క్ట్బత 

వ్యాయములముగూర్చి డాక్టరు చికుకూరి భాళాయణ 
రావుగారు జక గ్రంథమును కూచిభొట్ల నరసింహశాస్త్రి, 

ఘట్టి లత్మీన రపింపాశా (స్రీ కలిసి జక (గ్రంథమును (పక 

టించినారు కెబగు పామెకలను శెలుగునంకే వివ 

రించుచు (క్రీ) మారేవల్లి రామచంగ్రకాశ్ర్రీ| యొః చిన్న 



ఆంధ్ర లత్షజ(గ్రంథమలు 

(గ్రంథమును (క్రీ చాళం కృష్ణారావు మరియొక (గ్రంథ 
మును | వ్రళటించియున్నారు 

ఆంధ్రవిళ్లాననర్వన్వములు ఇవికూడ నిభుంటువుల 

వంటివే అయినను వివయవి న్మృతినివట్టి వీటిని (ప్రత్యేక 

wren గ్రహింవవలనీయున్న దీ పాశ్చాత్య దేళములందలి 

విజ్ఞానవర్వవ్వములు (ద10$01022612క) ఈజాతి (గ్రంథ 

ములికు నూర్గదర్శకములై నవి 

ఆంధ్రవిజ్ఞాన నర్వన్వము ఆంధచాక్ట్యయముజో 

ఇది మొట్టమొదటి నిక్గాననర్వన్వము (శ్రీ) కొమక్షగాజు 

చేంళటలత్మణరావుగారు 'వారిమితులును కలిసి దీనివి, 

రచింప |ప్రయక్నించిర (ప్రళమశంపుటము 1916 లోమ, 

ద్వీతీయ, తృకీయ సంపుటములు 1916 17 అళోను 

దీకటిశములై నలి ఈమూడు నంపుటములందును "ఆ 

నుండి 'అహివరకును అళాళాది[శ్రనుణికలోగల సదము 

అవ సంబంధించిన చ్యావములుకఅవు , తోల్గివనంవుట 

మును౪ం ధ్రసంవుటముగ (ప్రకటించ (ప్రయత్నము జేయు 

చుండగా, 1028లో లత్మణశావుగారు చనిపోయిరి 

అంతటితో ఈ మనా త్తరశార్య నూగిపోయినది దినిని 

వునరుద్ధరించన లెనను తలంపుతో, [ప్రథమ ముుద్రణవతులు 

శీఘ్రకాలమునశే ఆలశ్యములగుటచే, (శ్రీ కాశీనాథుని 

ఛా గేళ్వరళావుగారు ఈమూడు నంపుట ములను రెండుగా 

శాగించి నూతవాంళముల నవేళములడేర్చి రెండుసంపుట 

ములుగా 1888, 1084 లలో (వ్రశటించిరి విమ్మట 

వా గేళ్యరళావుగారి నురణముతో ఈ ద్వితీయ (ప్రయత్న 

నును నిలిదిపోయినడి విశ్వవిజ్ఞానమును ఛారకీయ 

బృళ్చథమునుండి సంగర్భించి వినంంచుట'యే దీనిలత్యము 

కది అనమ[గ్రమైశను ఉన్నంకలో ఆంధ్రులకు కల్పవృతము 

వంటిది 

పురాజనామకంద్రిక దినివిరచించిన బారు ఎనమం (డం 

కేంకటళామయ్యగారు. ఇది (ప్రాచీన ఆంధగంథ వళన 

మందు అభికుచిగల వ కున, ఉపొధా, 

శోడ్సడుటకు ఉగ్దిష్టమ్రేనది. ఇందు హిందువుల చేవకలు, 

నీర్ధవురుషులు, రాజులు, కీర్ణయా క్రాస్థలిములు నడ్డర్శ 

నములు మున్నగునాటిని గురించిన విశేషములు వివరించ 

జడీనలి వృురాణములందలి (వ్రభాన వురుషుల వంళతృడ 

ములుకూడ అనుజంధముగ ఇందు శేర్చబడినని ఇందలి 

వినయము నముగము గాకున్నను (పొచీన (గంథము 

అను చగువువారికి మిక్కిలి ఉపకరించునదిగా నున్నది 

జేవతలు, యిషులు, రాజులు కవులు 'దేళకనులు వట్టణ 

ములు నదులు, (గ్రంథములు మళాచార ఇ్యావవోరిక 

పదములు మున్నగునవి ఇందు ఆశాగాది క్రమమున శాన 

నగును వురాణగాథలను వివరించు (గ్రంథములలో ఇది 

మీక్కిలి ప్రాచీనమయిన దవవచ్చును (నం క ౪ 1879) 
పూర్వగాథాలహరి దీనిని (శ్రీ వేమూరి (క్రీనితాన 

శావుగారు రచించిరి దీని రచన 1917 లో (ప్రారంథ 

మయినది ఇధి 1986 నాటికి పూ ర్తియై ము[దితమైనది 

(ప్రారంథమునుండి అంశము వరకును అనన్యసవయులైే) 

పదునెనిమిది వుశాణ ములందును, రామాయణ భారశాడి 

శ వ్యేకివోనములందును గల కథల సారాంకోయులను 

శేకరించి అశారాది క్రమములో అఆయానానుముల[కింద 

వివరించియున్నారు ఇది మిక్కి లి ఉపయోగకరమైన 

గ్రంథము 
ఆంధ్ర విజ్ఞానము = “చేవిడి' ఇమీంచారైన |శ్రీ ప్రసాద 

భూపాలుడు దీనివి వడు సంపుటములుగా రచించెను 

దీనిముడ్రణము 1988 లో (ప్రారంభమై 1941లో పూర్తి 

మైనది విజ్ఞాన నర్వస్వములు సాధారణముగా వలువురు 

మేధావుల చేరచింవలిడి, ఒక వ్య క్రి చేత |కోడీక రింపబడును 

శాగి ఇది (శ్రీ ప్రపాదళూషాలువి ఒళ్క భేతిమీదుగా శే 

ఆదినుండి అంతమువరకును (వ్రాయబడి సంవుటీకోరీంప 

బడినది ఇట్లు విళ్యతోముఖ విజ్ఞానమయ మగు (గ0థ 

రాజమును ఒకవ్యక్తి రచించి వూ ర్తిచేయట అత్యంత 

విశ్వ విషయము మనకున్న విజ్ఞాన సర్వస్వములలో 

ఇన్ఫటికి నంపూర్ణ మైనది ఇది యొళక్కటియే 

ఆంధ్రనర్వన్వము దీని! (క్రీ) మాగంటి వావీనీడు 

గారు సంపాదకులు ఆం[ధదేశమునకును, అం(ధ్రులకును 
సంబంధించిన అన్ని విషయములను అందించుటకు శేవిన 

ప్రళమప్రయక్నమిది (1948) 

శెబగ విజ్ఞాన నర్వస్వము '= “ఛలుగుఖామో సమితి 

(మ్రాను) వారి ఆధ్వర్య నమున ఈ తెలుగు విళ్ఞాన 

వర్వన్వము రోచింవబడుచున్నడి ఇప్పటికి సంపుటములు 

= (1) చరత శాజరీతి 1954, (8) థల రసా 
యేనిక శ్యాస్ర్రములు (1966) అనునవి ప్రకటితనుశై నని 



సాధారణముగా విళ్లాన నర్వన్వములు అకారాది 

(క్రమములో రచింవ్రబడును శాని వివయాన(క్రమణికను 

బట్టి విజ్ఞాననర్వస్వ రచన సాగించి, ఒక టిత ర్వాత ఒకటిగా 

వండెండు నంపుటములలో ఎల్లి గ్రంథమును ఇమిడ్చి 

వ్రళటించుటకు నమితివారువూనుకొన్నారు “వ్రతినంపుట 

మందును మొదటి రెండు మూడు వందల వుటలలోను 

ఆ నంపుటమునకు చెందిన విమయమనును అమూల్మాగము 

నండి వృముగా శెలియ'కేే శక్కిన (గ్రంళనుందు అవిమయ 

మందలి అంళములను నంప్రచాయ సిద్ధమైన విజ్ఞానవర్వన్వ 

రోచనావిఛానమును అనుసరించి నిభుంటువులోని వద 

మీలనలె అకారాది (క్రమమును పొందువరోచి వివరించి 

నారు అందుచేత ఒక్కొక్క సంపుటి ఒక్కొక్క వెద్ద 

విషయమునకు సంజంధిం చిన విజ్ఞాన వర్వన్వ ముగా తయా 

రగు చున్నడి ఈ విధానమువలన ఎవరి శేవివయమందు 

అభిరుచియుండువో, చా శా విషయమునకు సంబంధించిన 

నంపుటమును చదువుకొనుటకు సౌకర్య మేర్చడు 
చున్నరి 

వ్రవంచదర్శిని = డివినే Andhra Directory and 

year 000% అందురు (వశినంవళ్సరమును వంనత్స'రాదికి 

నూశన ముద్రణము వెలువడు చున్నది |ప్రఖ్యాశ (ద్రవంచ 

“విషయములు, ముఖ్యముగా భారత వేళ విషయచులు 

వినయాను[శమణికలో వినరింపవడుచుండును వ సంవత్స 

రమున శానంవత్సరము నూత్న విశేషనులిందు చేర్చ 

బడుచుండును 

అంధ్రదర్శిని ఆంధ్ర శాష్ట్రావతరణానంళరము 

ఆంధజేళమునుగూర్చిన సమగ్ర నమాచారమును ఏర్చి 
కూళ్చీ ఆంధ్ర(వ్రకలి కందించుట తన క ర్తవ్యముగా ఎంచి 

దీని (గ్రచురణమునకు విశాలాంధ్ర (వచురణాలయము 

(కెజనాడ) వూనుకొన్న ది (ర్మపీలు 1964) 

1కకా 

ఆంధ్రలిపి పరిణామము _ 'లిసి' అను ఫదము 
నకు శెనుగున (వ్రాశ అని అర్థము వ్రాయు భాతువునకు 

కృదంళరూవమే “వ్రాత (వ్రాయ అనుడానికి “ధ్ర! 

అనునది తొలిరూనము ఇదినర్రె అను |దోవిడధాతువు 

మండి పుట్టినది ఇావునబే తోడిభామేలగు తమిళమున 

"వనై' అనియు, కన్నడమున ఇకో యనియ్యు మల 

అంధ్రలిపి పితామము 

యాళమున 'వకె' అనియు, దీనిక! రూవములుగలవు 

వీటిలో కన్నడమున గల బర అనునడి తెలుగున శేటికిని 

వ్యవవోరమున నున్నది “నీ కైదు ఇర్లు వచ్చినశా?' అని 

(వల్నించుట వరిపాటిమయై యున్నది 

"'నరై' అను మూల[్రవిడధాతువు 'కెలుగున '(వ్రా' 

అయినడి చానికి రేయి (ప్రళృతులవకె బహువచన 

ప్రత్యయము 'లు' శేర్పగా (వ్రాలు అయినగి (చాత 

మూలమున కానలోనున్న, ఆతరముల న్యరూవమొ 

మనకు గోచరమగును శాలట్టీ (వాలు అనగా అశరములు 

ఆను యేర్చడినది 

బేటి తెలుగు భాషలోని అశరములన్నియు గుండ 

దనము గలిగి అన్నియును హెచ్చుతగ్గులులేక వొశేశీరుగా 

నుండి వ్రాళలో ముచ్చట గూర్చుళుండును కెలుగు 

లిపిని చూచుటతో డ నే యొశేరకమునకు జెందిన 

ముత్యము లేళనూ త మున కూర్చ బడికట్లు మనో వారముగా 

నుండును కలుగు (వాతను నున పూర్వులోక కళగా 

పరిగణించిరి చానిని తీర్చి దిద్దుటకు చా శంక యో వరిశ్రమ 

చేసిరి వారి దృష్టీళో నువోవారములతైన ఊవాలను 

'దాచుటకు తెలుగకరములు బంగారపు బరిణెలవంటివి 

శావుననే గుండ్రకత్తుగా వాటిని నులచిరి ఈ అమర 

స్వరూవమునళు శగినశ్లే కెలుగుభానషయు మాధుర్య 

గుణమున మన్నన శెక్కినది అతరములి తీరు, భావు 

యొక్క కీయదనము ఆవినాళాననంబింధము గలిగిన 

వగుటశే శెనుగు తీరు తీయములు గల భావయైనది 

“తీరును శీయముంగలుగు కేట కెనుంగను” (వ్రాలి 

పూలతో కెలుగు కల్టిని కవులు పూజించిరి తీయదనము 

గలిగియుండుటశే వీనులకు విందు కీరుదనము గలిగి 

యుండుటచే కనురికు వండుగ ఇట్లు ో (శద్రియ, 

నే శ్రేం రియ ములప వీక శాలమున చానంద మొదలించునదీ 

ఇెనుగుకాష 

మనోహారనుగు శేలుగులిపినిగూర్చి |పొచీనశాలము 
నుండియు కవులు విశేషముగ [వళంనించియున్నాకు 

ఉ (వా లివిగో గనుంగొనుము 

వన్నియమీజంగ (వాల కేమీ నా 

డాలు మధారపాలు కవి 

శాజులి "కెల్ల మనోవారాలు న 



ఆంధ్రలిపి పరిణామము 

జాలు సరస్వతీ వినుల 

ఛాగు కుచా[గ నేరాలు జూడ జీ 

కాలు మిటారి మోహన క 

శాలు నుకింనః దగంజె యేరిక్ చాటత 

సీ ఆతము ముల పోయగము మించిన వాలు 

వరునతో నిరుగేల (బాయనేళ్ళ 

ఇక్కన విక్రమార్క చరక 

(సీద్దనమం (తి(గూర్చి చెప్పినది ) 

సీ ఆతము శ్ఞంథుశై యసరంజి మువ్వల్తై 
శనుపట్టు నో చొక్కవు మెలుంగు 

(మించువల్లి శెలుఃగు ఫొలువు ) 

సీ సరై వట్రువయును 

వృద్ధి వ్రీయంబును మోదగశియు 

గే గీలు గొన వ్రాయసంబులు (వ్రాయ (వ్రాయ 

గొంకు కొవరులు చేతప్ప గొనళయుండు 

అలిత ముశ్తా ఫలాళార విలవనమునః 

పాండు 1782 

అని రామకృష్ణకవి 'వేడాగ్రిమంక్రి కేఖన నై పుణ్య 
మును (వ్రప్తావించివాడు 

ఇట్టి గుండ్రమైన న్వగూవమును డాల్ఫిన శెలుగులిపి 
శరిశ్రను వరిశీలించినచో. నది తొలుత చతుర్యప్రముగా 

అనగా చేట రేవనాగర లివినలె నలుచదరముగా నుండిన 

(తాకనుండి వరిణామను చెందిన దని తెలియును శాని 

ఈ నందర్భమున మొదట లిపి” 'వర్ణము' 'ఆశరము' 

అనువాటి రూప నివ్చత్తులను గూర్చీ 'ెలిసికొనుట 

అవ్రన్తుళము శాడు 

లీస్ “లిఖళానర వంష్ణావే లివిర్లిఫి రుఫేస్త్రియాో 

అని యమరము (క్వి శాం త్యతవర్గము 18) దీని 

శెలుగు వ్యాఖ్యలో నిట్టున్నది ఇచ్చట లిథికం అతర 

సంస్థానం అని లిభాగింది ఈ బాలుగుళక్టములు లీపికే 

సళ్ళని కొందరు, లిఖకాతుర విన్యాకే అసుపాళశమునందు, 

రీఖళ, లిపి, లిఖః = ఈ నూడును వ్రాత పేళ్లు లివ్య'శేఒన 

యావ్రం లిన లిథిళ్ళ = ఇ సీ లవ, ఉపదేహే గీనిలేక 
వృత్రము వూయబడునడి గనుక లిపీ, పౌ లిపీ తినీ ఈసీ 

12 (తాయలడిన అచరములి యాశారము చళ్ల 

(డ్రాశ) 

వర్ణనము = వర్గో డ్వికాడా కుళ్లాడౌ న్రుకౌ వర్గంతు 

నాశ 

(శృ ఛావొవ 49) 

వర్ణగ్టకే వర్ణయతి చ వర్ణం వర్ణమ్త'కౌ, కొనియాడ 

అడునది “కొనియాడునది గనుక వర్ణము' 

“వర్ణప్తాల విశేషేస్యార్ (బివ్మాచర్యే విశేషణే , వితే 

వనే ఏశాయాంచ” ఇతి శేషః 

ఆకరము = “ఆఅతరంకు మోజే2౬సో (శా 

వావ 4188 ) మోతమునకును, ఆవీళబ్దమువలన కశా 

శాడి నర్గములకును వర విహ్మమునకును చేరు “నత్షర 

కీక్య్వతరం” తర వంరతణే వెడలిది గనుక అతరము 

“వర్ణే (విర్శాణ్యతరం స్యాల్ * ఇతి శేవ। 

వైవాటి వివరణము నీ [క్రింద పొందువరచుచున్నాను 

ధ్వవి 'తరము' నశించునడి లివి అతరము స్థిరముగ 

నుండునది ధ్వని అనర్షము, లిపి నర్లము ఇట్లు లిపినిఖట్టియే, 

లిపి వచ్నినతరునాతబే 'అతరి "లిపి" శబ్దములు భావ 

లోనికి వచ్చినని ఇట్లవి మొదట లిపినూచకళములు తరు 
వాత పొహాచర్యవులే ధ్వనినూచకములు కూడన య్యెను 

మొదట అవర్షమనగా అళారపునన్నె (రంగుతో వ్రాయ 

ఐడీన |పఠిను) యవి యర్థము తరువాత నది అకార 

ధ్వనిని కూడ నూచింవదొడ గను వర్షసదము సంస్కృత 

భాషయందు రంగు” అను నర్థముగలది అది (క్రమముగా 

జొలివాచకము, ఆతరవనాశకము నయ్యెను కొందరు 

ఎరగను, కోంగరు నల్లిగను ఉండగా వారిని వేరువేరు 

బొళులుగా చేర్చరచినందున "వర్ణ ' పదమునకు జాత్యర్థము 
సం(ప్రొవ్తమయ్యెును ఆడరములు నల్ల రంగుతో (వ్రాయుట 

నఠన చానికీ నర్ణనానుము నచ్చెను లివీ్వాచకమైన 

నర్జపరమునప వేరు వ్యుత్చత్తిలేదు మొదట (వా'సెడు 

వాటికి వర్ణములనియు, బెశ్కెడువాటి! ఆత రములనియు 

'ీర్ణు వర్పడియుండును. క్రమముగా నవి నమానార్థక 
ముశై లిపికోఫాటు ఢ్యనినిగూడ జోధింపదొడగిను లివి 

పుట్టుటకు పూర్వము భామయందు ధ్వని సూచకనర్లము 

శెట్లు న్యవహృతము లగుచుండె ననిన, స్వరములు అన్న 

సర మీయర్థమున వాడనిడుచుండె ననుట సమంళనము 

శరువానీశాలనున నీనదము అచ్ సర్యాయమైనది 

శాని నంగీఠశ్శాన్త్రుమున స్వరము అను వదము శీనలము 
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ధ్వవీ వరముగజే యువయు క్షమగుచున్నడి దీనినిబట్టి 

వళ్ణాతర కట్టిములు ఏనాడు భాషలోని! వచ్చినవో 

ఆ నాటీకి కొంళ కాలమునకు పూర్వముననే అభావ గల 

'జేశమునందు లిపీ యుండియుండు ననుట స్పష్టము 

*ఇిపిచరితైనులట్టి చూడగా నునడేళములో స్థూల 
ముగా శెండువిధములగుతిపులు వెలసిననని శేవ్పవచ్చును 

ఒకటి ఖరోన్మ్ లివి ఇది కుడివై పుమండి యెడనువై వు 

వకు (వ్రాయబడును రెండనరి- (థాహ్మీ లిసీ ఇదియెడము 

వైపునుండి కుడివై పునకు | వాయబడును ఈ రెండింటిలో 

ావ్మాలివియే మనటేళమున బాగుగా వ్యాపించి ప్రా 

రములోనికి వచ్చినది మనజేళమున (పవ్రథమమున లళ్య 

మయిన శిళలాళాసనములు అశోకుని శాలమునాటిని 

అంతకువూర్య్వ మే [జొహ్నీ లివియందు కొన్ని వరిణామ 

దశలు సంథవించియుండును 'వాటి చరిత్ర పూర్తిగా 

ఆంధ్రలిపీ వరిజానుము 

ఇెలిసికొనుటకు పాధన సొమగి అభింపలేదు నే డతి 

(పాచీనములగు మొవాంశెదారో, వారప్పా మొదలగు 

స్థలములలో దొరకిన శిలాఫలికములందలి లివి బ్రాహ్మీ 

లివియొక్క వూర్వన్వరూవమును కొంతవరకు 'కెలియ 

'శేయుచున్న రని యూహించుట కవళాళ మున్నది 

అయిశే, ఇది బౌ ్ తరాహిక భాసలకు సంబంధించినది 

మన తెలుగుభామ దాడి జాత్య భాషావర్గమునన పంబం 

థించినది కాని ఈ థాగమునుకూడ కొట్టతొలుకగా లివి 

ఐద్ధము చేయనిడిన శాసనములలో అళోకుని శావవములే 

9(ప్రాచీవతనుములు తళ్వాత వెలసీన భిన్న థిన్న [పొంత 

ములలోని ఇానేనములందలి లిపిని వరిశిలించిచూడగా, 

చాషిణాక్యలివురికు కూడ మాత్ళక అళోకునీ కానన 

లిపియే యని వ్యక్తనుగును దీవిజే మౌర్యలివి అనికూడ 

నందురు ఈ లివుల పరిణామము ఈ క్రింద చూసేబడినది 

దాక్షిణాత్య లిపులు 
శ్రీ వూ 260 ఆశోక లిపి 

కీ 100200 సక లివి గు Jo 
| 

aU ¥ 850 శేర లిసి చాళుక్య లిపీ కేంగి లివి 
మే 

క్రీ ౪ 1000 వళ్ళిను చాళుక్య లిపి —- పూర్వచాకుళ్యలివి వుళాతన జొబాలివీ 

వంధిశాలివు లివి 

శ్రీ 1800 వాళళన్నడలిఏ (ప్రొత శలుగులివి 

ఇవ్ఫటి గ ్నడలిప ఇప్పటి శపేగులిపి 

ఛాతి ణాత్యలిపులకు అళోళలివీయే మూళొభారో 

మనియు నిది (శాహ్మీలిపినుండి పుట్టినదనియు ముందు 
ఇెస్పయుంటిని (ప్రాచీన శాన్త్రములలోని కొన్ని పదము 

లనుఇట్టి తెలుగుభాషలో [క్రీశ 850 చాటి! లిపీ యేర్పడిన 

దని భెన్చవచ్చును దీనిని వేంగీలిపి ఆని ఆందురు ఆలిపి 

é ¥ 900 శాటికి పూర్వ చాకుక్యలివీగా వరిణ 

మించినది [కీ ౪ 1000 ప్రాంతమున గల ఖివిలి సంధి 

శాకవు లినీ అని యనవచ్చును ఆ వెనుక |క్రి ౪ 1800 

(ప్రాంళముబాటికి ప్రొత కిలుగులిసీ యేర్చడినడి అవ్సటి 

నుండి వేటినరకు కెలుగులిసిలో మార్చు కలుగళేదు 

మన వాళ్టయచరి[కనుబట్టి చూచినచో శేనాటి 

చోళుల ఇాననములు వేంగి లివీలోను, అద్దంకి, ధర్మువరము 

శాసనములు పూర్వ చాళుక్యలివీలోను నన్నయశాలపు 

ఇాపనములు సంధి లిపిలోను శాననశ్చుతున్న వి, కిక్కన 

ఇాలమువాడు ఫూర్జవరిణకినందిన శెలుగులివి ఇానవచ్చు 

చున్నది, తిక్కన శాలము మహాభారత రచనే చాళ్ళయ 



ఆంధ్రలిని వరిణానుము 

పరిణామ దృష్టితో మహా త్రరమైనడి లిసి పరిణామద్భృష్ట్రిని 

గూడ నిదియొక చరిత్రాత్మక భుట్టము వలయన, ఇంత 

వరకు తెలుగు కన్నగముల శొకేలిపి యుండెడిది అనగా 

నన్నయకట్టు ఉపయోగించిన లిపియంచేశన్న డక వి క్రయవు 

చారి రచనలును (వ్రాయబడినవి తిక్కన కాలమున తెలుగు 

లిపి వ్రశ్యేక స్వరూసముచాల్సి కన్నడముమండి వేరుపడి 
నడి కొంతశాలము కెలుగు కన్నడముల ొశేలిఏ 

యుండిన శారణమునచే నేటికికూడ కొన్ని తెలుగు 

'కాళవ్యత [ప్రతులు కన్నడలిపిలో కానవచ్చుచున్నవీ 

తిక్కన కాలమునాటి పొళ కెలుగులిపి శ్రీగాకున్సి 

శాలిమునాటికి (వ్రాత వరికరముల శారణమున 

సర్వాంగ సుందరమై ముళ్యాలచాలువలె ముచ్చటగూర్చ 

సాగినది 

శెలుగులిఎ తొలుత నలుచఛదరముగ నుం జెడిదనియు, 

ఆవెనుళ గుండ్రదనముళలిగి లిపిగా పరిణానుము పొందిన 

దనియు, ముందు చెప్సబగీనడి దీనికి కారణము నున 

(గ్రాశసాధనముళే యని చెన్పవచ్చును మొదట మన 

(ాశపొధవము. శిల లేక రాయి వీటివైని చెక్కబడిన 

(వాళళశే "(లాశాసనములు" అని "వేరు ఇది శిలా 

యుగము అేళళాశియగము యొక్క ఛిన్నాము అవెని 

కాగి కేకులు ప్రచారములో నికి వళ్ళి (వాళసొధనములై నవి 

ఇది లోవాయుగము లేళ ఇనువేయుగ చివ్నాము అని చెప్ప 

వచ్చును శాగిరేకులు (ప్రచారములోనున్న శాలమున నే 

ఇశటేయాప (ప్రధానమయిన (ాకసాధనముగా పరిణ 

మించినది అప్పడే చతురన్రముగా నుంజెడు మన లివి 

గుండదనము చాల్చుచు వచ్చినది 

శిలళవైని, రాగిశేవలవైని ఉలితో అతరములు 

శెక్కెడినాడు శతుర్యనముగనుండు లిపిని అట్లు ఉలితో 

శెక్కుట నులిభము - చతుర సముగ నుండు లిపిలో అతర 

ములకు తలకట్టు అడ్డుగీతనలె అనగా “డో నిట్ట 

యాశారనుతో నుండును శాళియాకు ప్రచారము 

భోలికి ఛాగాశే దానికి ఉలినళ చివరభాగముననులఢి 

కొంచెఘు పొడుగుగాసుండు మరియొక (వాశసాధనము 

శానలినీవచ్చెమ డానికే గంటను అందురు గంటముతో 

శాటీయాక్షమీద (వాయునప్పుడు తలకట్టు గీఠవళె 
(థ్రానీనచో శాటియాకు చినిగిఫోనును శాబట్టి యవి 

గుండ్రముగా (వాయవలనీన యావళ్యకత 'యేర్చడినడి 

చానినిబట్టి ఆతరములకును గుం|డ్రదన మేర్చడినది 

మవ లిపిచరిత్రను పరికీలించివచో [ ౪ 1000.1060 

(ప్రాంతము అనగా నన్నయళట్టారకుని కాలమునుండీ 

ఈ గుండదనము  |ప్రారంథమైన ట్లాతని నందమపూడి 
శాసనము తెలుపుచున్నది 

శీక్కన శాలమునాటికి మన అలుగులిపి గుం్రదనము 

శేత నొక విశిష్టత సంపాదించినది చాతీణాత్యలిపులలో 

శెలుగునకు గల యీ విశేవమును తిక్కనశాలమునాటి 

కవియగు మంచన శకేయూరళాను చర్మిత్రమున నిట్లు 

వ్య _క్షముచేని యున్నాడు 

కృతపతియగు గుండ వామౌక్యుడు “*వాచక త్వము లేఖ 

నోచికంలును నం|గ్రలిఎరీతిగా నర్వ లిపులయందు, ఫణితి 

ఇాతియు( డీ వ్రథంగియు' (వాయగలిగినవాడట (1.18) 

(శ్రీవాధుని శాలముచాటికి తెలుగులిపి యొకక ళగా 

వరిగణిత మైనది కుడియెడనుల "రెండు చేతులతోడను 

్రాయగల (వొయనకశాం్మడు ఉండెడివారు జక్కన 

విశ్రచూర్క చరిత్రలో 

“అఖ్మీయ లివియట్టు అవ్య దేళంబుల 

లిపులను జదునంగ నివుణుండయ్యె” (1 60) 

౪ (శ్రీ కర్ణాట మనోమహీళ్వర 

వదానేవా (పఛానోత్తమా 

నీ శన్తుత్యల్షిపీ క్రియానీవుణ పాణి 

ద్వంద్వ వం 'కేరునో 

అని లివినిగూర్చి ౫ెలిపినొడు 

(శ్రీళృష్ణళాయని యుగమున = లివి వరీణథి చెందినది 

పాండురంగమాపహోక్మ్యమున శామక్ళన్ణ కళని... 

“సప్టైనట్రువయును వరివుష్ట్రి తలకట్టు 

గుడినున్న కియ్యయు సుడియు ముడియు 

కై.శ్వంబు చేత్వంబు నందంబు ముందోంని 

గిలుకయు బంతులు నిలుపు పొలుపు 

నయము నిన్సందేవాతయు నొప్పు మురువును 
(్రచ్చి చేసినయట్టు శనరుటయును 

“డ్వర్గశుద్ధియ జాతియోగ్యకయును 

వృద్ధివియంబును నిశదగతియు..” 
గలిగి కెల్తుగులిషి కళొనంపన్న మెనది 
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వండరంగని అద్దంకిగానవము (క్రీ ₹ 

కందుకూరి కాననములు (క్రీ ౪ 46] (ప్రాంతము 



చుద్ధమల్లని బెజవాడ శిలాశానవములు (క్రీ ౪ 180 ప్రాంతము 



prey] 

చేట్రోలీ శాసనములోని భాగము క్రీ శ 1145 (శ్రీనాథువికాలమువాటి లిపి 
స 





లీస్ నరీజా 
ఆంధ్రలిసీ వీకానము అల్రలిని: వరితానుము 

వారికి! స నరాల [అక నం సస్నేయ నందం తిక్కన 
తేదీన 1 పూడి శాస ప్రొతీ 

లిపీ తశ పరా టు సము- సంధి ర్ు 
కలిపే కాలపులిపి 
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లిప | రేనాటి అద్దంకిబెణనా న్ా నా తిక్కన 
న గ కళ |చోళులు- betes పూడశాసస ప్రాత 
77 అశోక్షశాసవ వేంగి చాళుక్య లు పూర్వచాళు ము-సంధీ (తెలుగు 
ఠి * పి శిపి |క్వలిపీ కాలపులిసే | లిపి 
వ
ద
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బొద్దు పి శ a soiree ery శతం వ 

చం అశోక కాన పు షః rae స్తై త్త 
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అమ్బలు 

(ప్రొచీవలిపి వినరణము (ఆతరవిన్యానము సటమును 

చూడుడు ) 

ఆఆ ఆకారచిస్నాము తలకట్టు మొదట తలకట్టు 

గీత యిప్పటికంెచె పేడలుపుగను (వాస్వముగను ఉండెను 

అతరముల తలకు కట్టవిడినవి లేక తగిలింవబడినలి కావున 

వాటికి “శలకట్టు” ఆని "చేరువచ్చినది ఈశలకట్టు కుడి 

వైపునకు పొడిగించి, కోన క్రిందికి నంచి చేసినయెడల అధి 

అశారచిన్నామగును చేటి లిపిలో ఈ నంవు నున్నగా 

మోశినడి దీనికి తలిళట్టు తిరిగి తగిలించిన అ కార 

మైవడి 
ఇ నొల్లులమీద వచ్చు ఇళారమునకు “గుడి అని 

చీర ఈవీరున శనుగుణముగా [ప్రారీనకివిలో ఇశార 

చిహ్నాము శేనలి చశ్రాకారముగ నుండును వూర్వమిది 

యథరమునకు తగికించినట్లు నృష్టముగా నుండెడిది 

వే డిగి యతఠములతో కలిసిప్రోయినది 

ఈ = ఇ చిహ్నామునకు చెడమవై వున వారంభించి 

గుడిచుట్టు నవుడు కొనల "రెండింటిని గలుపవలసీ వచ్చి 

నప్పుడు, అట్టు కలవక మీడిళొన కొంచెము లోనలకు 

వంచిన యెడల నది 'ఈ శారముగును డీనికి “గుడిడీరము” 

అనిపేరు (ప్రొచీనలిపిలో “ఇ! వలె నిడియ గుడి యాళా 

రముగా నుండెను అ వెనుక 'లి శార చిన్నామగు 

గురుకును నీవలావల చేర్చిరి అది (శ్రమముగ్నాగ్రుడి 

మధ్యనుండి (వాయు నలవా ఇశేర్పడెను 

ఊఉ ఉశారచిన్నామునకు కలుగులో “కొమ్ము” 
అని చేరు పూర్వలివిలో ఉళారచివ్నాము అవుకొమ్మును 

పోలియుండును ఇప్పటి గినీలో కొమ్ములో కుడివై సు 

గీటు పొడవుగానుు ఎడమవైపు గీటు పొట్టిగాను 
ఉండును 

ఊ 'ఉ అకరమునకు, ఆశారచిహ్నపు గురుకు 

కలుగుటచేత “ఊ” వర్పడినడి (సాన్వ రేఖలకు నంపులు 

ెట్టినచో, (పారీవలినిలో, దీర్భములుగా పరిగణశము 

లగుతుండెడివి 

ఫి వీ; ఒ, ఓ = పూర్వ లిపిలో వీ రెండింటికి [హన్వ 

దీర్భముతిలో శేదములేదు సంస్కృత భానలో నీ'రెండిం 

టికి రీర్టోచబ్భారణమేగాని (వాప్వోచ్చారణములేదు దీర 

ముగా (వ్రాసీనీను, ఉచ్చారణలో తెలుగువారు సందర్భము 

ననునరించి (వాన్వముగా వలికెడివారు నంన్మృత శాప 

వ్యాప్తి హెచ్చిన వెనుక వ శారములోని కొమ్మును 

(కీర చివ్నాము) తొలగించి (వ్రాన్వ 'ఎ' కారమును 

'ఓ' శారములోని కొమ్మును తొలగించి వాన్వ'టి కారము 

చేర్చరచిరి ఈ (వ్రన్వ 'ఒ' శారో చిన్నామగు '” అను 

నది తరువాత హల్లులకు శగిలింపలినది, కొ, చొ, 

మొదక్రై నవి 



» ప్రాచీన లిపిలో దీనికి గుర్తులేదు ఇది (వ్రాయ 

వలిపి వచ్చినవుడు “అయ్, ఆయి! అని (వ్రాసెడినారు 

మల్లునీ కెజవొడ శిలాళానవములోని 'బయ్వ్యారల' 

అని యా యతర స్వరూవము గలదు అప్పకవి దీనిని 

శెప్పియున్నాడు 

బు, బూ ఇ శో ఇవి కెలుగునలేవు ఇవి అచ్చులు 

గావున ఎల్లప్పుడు వాల్బంయోగముతో (వ్రాయడు 

చుండెడివి 
(1 న్న ళ్ళ లక్షీ = ముశారమునకు Cy ఇట్టీ చివ్నాము 

ఉండుటచే డీనికి వ్యటువసుడి యని 'పేరువచ్చినది రండవ 

జాని! ప్రచారము శేళపోవృపకే, ద్రశ్యేకచిన్నా మేర 

శేదు 

హాట్లులు 
క తలకట్టు మొదటినుండి కలది 

m4 లేదు దీని చివరవంపు నేడు కొంచెము 

(కిందికి వాయబడుచున్న ది 
గ తలకట్టులేదు తరువాత నేర్పడీనది 

మఘ తలకట్టులేదు ఒత్తమరవు గురుతులేదు 

జ ఇది (గంశాతరలిపి మొదట ఐ ఒకే గీకం 

ఆది పూర్యాతరములోని మొరటి వంపు 

(క్రమముగా రెండన వంవునకు మరియొక గీత 

శేర్చబడినది అప్పుడు 'జ' అయినది 

చ తలకట్టు మొదటినుండి కలది 

ఛ తలకట్టు మొదటినుండి కలది జత్తతరపు గురుకు 

లేదు 

జ తలకట్టులేదు 

జ తలకట్టుకేదు 

ఏ మొడఓ తలకట్టులేదు 

ఈ మొదట తలకట్టులేదు 

జ మొదట శలకట్టులేదు 

ఢ మొదట శలకట్టులేదు శలికట్టు, ఒత్తు తరువాత 

'శేర్చడినవి 

అ = మొధట శలకట్టులేదు 

ఈ తలకట్టు మొదటినుండి యన్నది 

y శలకట్టులేదు 

ద తలకట్టు మొదటినుండి యున్నది 
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ధ తలళట్టులేదు 

తలకట్టు మొదటినుండి యున్నది 

శలకట్టు మొదటకేదు 

కలకట్టు మొదటలేదు ఒత్తులేదు తరువాథ 

చర్చడినది 

వి కలకట్టు మొదటినుండి లేదు 

భ తలకట్టు మొదటినుండి కలకి 

మ= తలకట్టు మొదటినుండి కలడి 

యే = తలకట్టు మొదటలేదు 

ల 

ల 

న 

శ 

ఈ బి లా 

తలకట్టు మొదటినుండి కలది 

తలకట్టులేదు 

తలకట్టు మొదటినుండి కరిడి 

తలకట్టు మొదటలేదు కన్నడ సంప్రదాయము 

నుండి వచ్చినది 

ష తలకట్టు మొదటినుండి కలది 

న - తలకట్టు మొదటినుండి కలది 

ప= కలకట్టు మొదటినుండి లది 

జ తలకట్టులేదు ఇడి మొదట '౪' అను నతరము 

వలె నుండెడిది (క్రమ్మక్రమముగా మీది రెండు 
గుడులును 'వెద్దవిగామారి వానిమధ్య అడ్డగీత 

గల ఆచిన్నాము (వాయలిడుటళేక [ప్రస్తుత 

రూవము చాల్చినడి మొదటి రెండుగుడులును 

లండిచకములనూడిరిని '60% యుండుట బేత 

దీనికి “ళళటేఫము” అను "పీరు గలిగినది 

వైచానిని బట్టి శలకట్టునకు గల ప్రాధాన్యము 

(గ్రహంవవచ్చును శరీరమునకు తలవ్రధానము “నర్వన్య 

గాశస్య కరః (వ్రధానమ్* అని సూక్తి ఆత రళరీరమున 

కును శలకట్టు అట్టిడియే 

1 కొన్ని లిపినంప్రదాయనులు ప్రఆనునొక వింత 

యతరము యుద్ధమల్లుని బెజవాడ శిలొాళాననమున 

మూడుచోట్ల నున్నది ఆడి బండిాలో కొమ్ములు కలన 

కుండ అడ్డుగిక రెండింటికి తగులునట్లు లేకుండనున్న “4 

అను బా కారముతోనున్నది “ఆ'న్సి (14వ పంక్తి) 

అజీవిన (వీ! న పంక్కి) అఅవుట (శీర న నం) 

దీనివి డశారముగాకే నునము వలుకవలయును ఈ కాన 

నమునజే ఏ8 చోట్ల 'డ' కారము వచ్చినది కాని మై 



ఆంధ్రలిష పరిణామము 

మూడుశోట్ల నున్న వానికంచె విలతణముగ నున్నది 

శాబిట్టి యిడి 'డ శారముకన్న వేరనియు నితర(డావిడ 

ఛామలనుండి వచ్చివదనియు (గహింపదగును 

శమిళమున అటి ఛాతువ్రనకు నాశనము చేయుట, 

పొడుజేయుట, ధ్వంవముచేయుట అనునర్థములు కలవు 

ెలుగున వెంపలి మొదలగువానిలో నీయత్తే విలిచియే 

యున్చడి శాని ప్రాలీన శాళమున నీ అత్తే ఛ తువు 
కన్నడభాతలో ఆళిగా మాటినది చాని ననునరించి 

శెలుగున 'అడి' అయినది అందులేతచే కెలుగులిపిలో, 
పవాజవర్షమగు “డ' శారమువనకు, ఇతర భ్రాపావరిణామ 

మూలమున వచ్చిన యీ 'డ' శారమునకు లివిఖేదము 
కలిగినది శేవొట్ చోళుల (పాచీవళాసనములో చోజు 

శోడ వఖు వడు అని యీ యతరమగువడుచున్నడి 

నన్నయ ఈ యతరమును వాడుక చేయ లేదు 

అల్జీచిన బొడిచిన గడు వె ప్పుడు అని కను 

గున గల సహజ 'డ' కారముతో ప్రానళో (వ్రాసి 

యున్నాడు (కాళ అది 1 188) 

నన్నయతరువాళ శాసనములిళో నీయతరము శేదు 

ఈ యతరమునకును, ఈ రూషముత్రో నుండు ఇళ 

రాశరములకు గల ఖేడమును ఈ క్రింద చూవుచున్నాను 

శ వరివలిగిలక =“ ఫాచీవలేఖనమున |డ్రాహ్మీలిపీలో 

శ అను రీతిగను నంతకళంతకు )) ఆను రీకిగను రేస 

ముండెడిడి ఆగి ఇశర వర్టముళో కలిపినపుడు వర్ణ 

ముల మీర నిల్బుటలో శాళ్ళకనుమున J, ర్క ౧ అను 

రీతిని వరిణమించినది రేఫముమీద తలకట్టుపోయిన “౧” 
ఆను నాశారము గిలకవలె నుండుటచే డానికి గిలక 

యను పేరువళ్చెను ఉ ఖీ దమ్ముళు (యుద్ధమల్లుని 

శెజవాడ శాననవు కుది సంక్సి ) వాగరలివిలో నేటికిని 
నిశ్టీ గింకయున్నది జ్లీ ఇట్టి శలమీది గిలక తలమీది 

యమవానిళలిసి యనుస్వారరూవమున నలపలికి దిగిన'జ్లీ 

శాల్మక్రమమున వర్ణము వళిపలికి దిగి '౯* అను రూవను 

లోనికి పరిణానుము చెందినది ఈసందర్భమున నింళొక 

విషయము చెప్పవలనీయున్నది 

అనుస్వారము (ప్రాచీన కాలమున గ్వివిధముగా (వాయ 

'జెడీదిగాన, నదీ ద్వివీధముగా వలపలికిని, చావలికికి- 

గుట వంభవించేను గిలశయన్ననో వలపలిశే దిగినడి 

అర్మవా అక్కు అను నాబకాతరములకు బదులుగా 

వళాతరము తల వె (వాయల డెడి యనుస్వారను చావకికి 

దీగుచు వచ్చెను, (రా కా రాముడు ముండు 

బు. in bees 
దిగుచు వచ్చెను & వళముకానంళము 'రేఫము వలవలి శే 

దిగుటచేత వే దానికి 'వలవలిగిలక' యను "వేరు వచ్చెను“ 
(వ్రైైయాళరణ పొరిజాతము, వుట 277) 

(ప్రొచీనులగు నన్న యాది మవోకవులును, నన్నేశోడ, 

పొల్కురికి సోమచాశాది శివకవులును నీ వలసరిగిలక 

సంప్రదాయమును చక్కగా పొటించినారు శ్ 

వంయుశ్తాశరము అన్నియు, వలనలిగిలకో నీంప్రఛాయ 

ముదే తొలుక ద్విజ్వాతరములుగా (వ్రానీ జ'వెనుక 

కీఫోచ్చారణ చిల్నానుగు వలవేలిగిలక (వాయుదురు 

ఉభ్చారణముళో మనకు శేఫధ్వవి వినబడుచున్నను 
(వ్రాశలో రేఫకన్నా ద్విశ్వాతర ధ్వవిశే ప్రాధాన్యము 

ధర్మము అనీ యిట్లు (వానీన రళారధ్వని మునకు 

నృష్టముగ శెలియును శాని ధమ్ముకాము అనీ నలవలిగిలక 

(వ్రాసిన మళారమున కే (ప్రాధాన్యము 

ఇచట ముఖ్యముగ మనము సరిశీలించవలనీన కేనునగా, 

వై(వాతలు, (ప్రానవిషయమున నరిపోవచ్చునుగాని యతి 

వినయమున సరిపోవు వలవలిగిళక సం(్రడాయము 

ననునరించిన కేఫకు యతియెట్ట్లు పొనగును ? 

ఈకింది యుఛావారణమునలిన వై వినయము స్పష్ట 

నుగును 



థ్రీ వాణీం ద్రామశేంకాచ్చికాత ((దార్భిత) = అనిన 

యతినరిపోవును (క్రీ. చి) గాని శ్రీ వాణీర్యద్రామ 

శేం[ద్రార్నిత యని నవీనరికిగా పాకనిర్ణయద్భప్ట్రితో 

ముడ్రించిన యతి యెట్లును సరిఫోవదు చూడుడు 

పూర్వరీతిగా (వ్రాసిన వైనుదైత పరము శ్రీవాణీం 
(రామరశేంద్రాబ్బ౯త ఆని వలవలిగిలిక సం పచాయముతో 

(్ర్రాయనలనినరీతిగా (వ్రాసినచో యతి తప్పుచున్నరి 

'శెలుగు భాషలో యకి (ప్రాసలకును, లిసి పరిణామ 

క్రమమునకును సన్నిహిత నంభంధము కలదని నీరూ 

పించుటకు వై వళివలిగింక సంప్రదాయ మొక్కటియే 

= యును ఈ నియనుము తిక్కన కారిమునొటినుంట్లో 
పడలినది 

శి (= ఆర్థానుస్వారను లేక ఆరనువ్న (పొచీన 
లిపిలో అరసున్నలేదు మొదట వర్గవంచమాతరములు, 

అ వెన్తుకచరదువులును (వ్రాయబడుచుంజెడివి నర్గనంచ 

మాతరములలో బిందువే తెలుగులో నియశముగా 

నిలుచునని యాంధ్ర లాతణిక నంబ్రబాయము కేతన 
మొదలగు (ప్రాలీన వ్రైయాళరణులు, పూర్ణలిందువుతే 
లిఖంసబడుననియు, నవి యూది నలుకుట, కేళి పలుకుట 

యను నుచ్చారణ సంప్రచాయముచే 'రెండువిధములై న 

దనియు తెలిపిరి శాళవ్మతములమీది (వాతయందుకు 

కది శానరాదు మొట్టమొదట అచ్చువడ్డ పువ్లకమురి 

లోను ఇది శానరాదు (ప్రాచీన గ్రంథములు నవీనరీతిని 

ముద్రించు కాళమున శ్రీ ₹ 1840 (ప్రొంతముమండి 

అరసున్న సంజ్ఞ వర్చడి | శ 1668 మండి జూల 

వ్యాకరణము మూలమున నేటి [బాతలో స్థీరత్వము 

సంషాదించినడి ఇది (గ్రాంథికభానలో నియతముగా 

పొటింపవడుచున్నను శ్యానహోరికకావలో పొటింప 

విడుటలేదు 

4 బుుమూ,శుణా! ఇవీరు, 8! యని యిరుతెరగుల 

(వాళలలో మండెడిలి (ప్రాచీన కాలమునుండి చేట 

శాలమునరకు కవులు, యతిస్థానమున, 'యి'కు'రు' 

శోడను 'రి' తోడను యతులు చాడిరి కొందరు లాతణి 

కులు మొదటిదాని నంగీకరింవలేదు కేశి నంప్రడాయము 

నమనరించి 'ఇండును సరిమైననియే దీనిని గూర్చి, 

ఆంధ్ర వాజ్మయ చరిత్రము = 1 

అప్పకవీయ పంచమ ముద్రణ పీరికయందును భాషా 

పరిశోధన  (ప్రయాగవిశేనములు అను (గంథమునను 

విపులముగా చళ్ళింవ విడియున్న ది 
ని వేం 

ఆంధ్ర వాజ్మయ చరిత్రము 1 (|క్రీ శ 15608 
వరకు) = బుగ్యేదమునందును రామాయణ భారతము 

అందును అం ధుల్రళంస శనవచ్చుచున్నది మౌర్య చంద్ర 

గువ్తువి కొలువునకు (గ్రీకు రాయకారిగా వచ్చిన మెగన్త 

నీను ఇండికాలో ఆంధ్రుల బల పొళ్గవనులనుగూర్చి వాని 

యుండెను |క్రీన్లు శక మునప ముందు వెనుకల నుమారు 

చాలుగున్నర ళళాబ్దుల శాలను ఆంధ రాజులు శాత 

చాహాను లను'వేరుతో పెద్ద సామ్రాజ్యమును పాలించి 

యుండీరి ఈ విధముగా అతి (ప్రాచీన శాలమునుండియు 

ఆంధ్రజాతి ఉండినట్లు ఆలియుచున్నను, అంధ్ర శాషయని 

తరువాత |ప్రనిర్ధి నడసిన కెలుగు, మాళ్ళక యైన మూల 

(డావిడమునుండి యెప్పుడు విడివడి ప్రత్యేక రూపమున 

వరిణామ మొందుటకు మొదలి దేసో లెవ్పుటకు వీలుగా 

కున్నది ఇాకవాసాను లాంధ్రులై నను శను శాసనము 

లందు (ప్రాకృత భాస.నే శాడియుండిి చారి తరువాక 

ఆంధ్రరేశమును పాలించిన ఇణ్వాపలు, బృవాళ్ళలా 

యనులు, ఆనంద గో త్రికులు, శాలంకాయనులు, నియ 

కుండినులు, మున్నగువారి శానననురిలోకూగ |ప్రాక్ళ 

తమో, సంస్కృక మో వాడనిడియుంకెను కాని యందలి 

'వేవూరు, విరినజ, "వెణుకనట్టు 'కెస్టులూరు, శార్టికొన్ట, 

ఇచ్చెపవు, కొంమిళాక్చారువుు కడాపదురు, మున్నగు 

(గామములు కొన్ని తెలుగు పేర్లుగా శానవచ్చుటయు, 

శాతవాహన రాజులలో నొక డై న వోలుడు కూర్చిన గాథా 

స ప్పళతిలోని గాధలలో |ప్రాకృతవదములనడును నక్క 

డక్కడ పొట్ట, పీర్ల, అక్ష కరణి సంది మున్నగు 

"తెలుగు శజ్జములు దొర్లియుండుటయు, అనురావశీ 

న్రూవమునందలి ఒకో 'రాతివలక మై నాగబు అను తెలుగు 

(వశ్యయముతో కూడినమాట గోచరించుటయు చూడ 

(శీన్తు ₹ళారంభమునుండియ. కెబనభాన కేళనున 

వ్యవతోరముళో నుండెనని వ్య క్షమగుచున్నది చాళుక్య 
శాజఃంప, ముందుండిన కెలుగు శాషావరిస్థికినిగూర్చి 

యుంళళం'పె నేమియు భెస్టజాలము 



అంధ్ర వాజ్మయ కగరిక్రము -1 

శేశాటి రోపలును, కూర్చు చాళుష్యలును సరిపొల 

నము 'నెరపుశాలమున మొదటిసారి శోవనములు శెలుగు 

భాషలో (వాయఖడినవి క శ 1,68 శశాబ్జలందలి 

కూర్చు చాళుక్యుల శాసనములిలో ప్రకృత భాషా 

సంపర్కము కొంత అధికముగా శానవచ్చుము తరువాత 

క్రమముగా ఆప్రొళ్ళకవడముల స్థానమును సంస్కృత 

వమానము తాక్రమించినవి క్రీ ₹ 48 లో తూర్పు 

చాకుక్యరాశైన గుణగ విజయాదిత్యుడు వేయించిన 

అద్దం! శాసనములో ఒక తరువ్షోజయు, వీమ్మట కొంత 

వచనమును (వ్రాయబడినని కొంచెమించుమించుగా 

అశాలనునశే చెందిన కందుకూరు ధర్మనర ఛాననములలో 

సీనవర్యములు కనబడుచున్నది తరువాత క్రీ శ 884 
నాటి యుద్ధనుల్లుని బెజవాడ శాననములో బరు 

మభ్యాక్కళా పద్యములు రూపట్టుచున్నవి [ 1000 

(ప్రాంళము బాటిరని శలంవలడు విరియాలళానుపాని 

గూడూరు శాసనములో మూడు చంవకనూలలున్ను 

రం డుక్ప్చలమాలలును (బాయజడినని నన్నెచోడుడు 

కమారనంథనములో (వానీనే 

మునుమాళ్గ కవితలోకం 

బన 'వెళియ(గ చేశిళవిక పుట్టించి 'కెనుం 

గును విల్చి రం(ద్రవివయం 
మున(జన జొళుక్యరాజు మొదలగు వలువుర్ 

అను వద్యనుంతక్రు వూర్వమే శెలుగున కలిత్వనుండే 

నను విషయమును న్యక్తము చేయుచున్నది. ఇరుగు 

పొరుగు చేశములందు కన్నడము మున్నగు కానలలో 

మార్గ క్ర విశ్వము (నాయేఐిడి (వీచారము నొంరుచుండగా 

గుణగ విజయాకిక్యుడో, మశేళాపళ్యరాజో. కలుగు 
చేళమున డేశికరి పుట్టించి "తెలుగును నిలిచె వని ఈ 

వద్యరున కరము శెన్బవలంయును. డీని కనుగుణముగా 

థీ శ 010 కళాబ్ట్దంలో (వాయఃడిన శాననములలో 

సంస్కృత వృ శ్తము లేమియులేక శేవల 'చేశవద్యములే 
గోశరించుళున్న వి నంస్మృణాశిమానులై న సండికు 
రీ చేశిళవిశ్వము నంకగానాదరింఛని 'పేతువున్ తరుచాక 

శెలుగుచేళమునకూడ మార్గకవిళావద్ధతియే అనలంబింవ 

విడినట్లు తోచుచున్నది శానుసాని గూడూరుశాననము 

నందలి నర్యములు ఇందుకు దృష్టాంశ్రములు, లభించిన 

ఈపద్యములు రెండుమూడుక 0"టె చెక్కు. వగా లేకపోవుట 

జేశన్కు వైళాసనములందకి పద్యములు వ్యక్తుల వీరా 

వకానములను చానములను మూత్రము వగ్గించునట్టి 

వగుటజేశను వానియందలి సౌరవ్వతగుణము నె క్తీచూవుట 

కన కాళములేకున్నది కాని చేశ మార్గములు రెండింట 

జెన్బవిడిన వదో యొక రళమైన కవిక్వమును, తరువాత 

నన్నయ భారతమున నవలంవించిన చంపూవద్ధతియు 

అంశపముండే (ప్రణారమున నుండె ననుట కివి విదర్శన 

ములుగా మన్నవి అద్దంకి ధర్మవరము ళాననములు గద్య 

పద్యములతో కూడియుండుటచే చంవూవద్ధతిక చెందిన నని 

వచ్చును ైని "చేర్కొనబడిన నద్యములే కాళ దేశ్ 
మార్గమునకుబెందిన సలురశ ము లవదములుకూడ నస్పుడు 

(వాయజడుచుంకెనని 'కెల్పుటకు కొన్ని ఆధారములు 

లభించుచున్నవి పాల్కురికి సోమవాళుడు పండిళాళాధ్య 

చరిత్రమున భక్తులు, తు మ్మెదవద ములు, వె న్నెశెవకములు 
(ప్రశాతనదములు మున్నగు భదములు పొడుచుండి రని 

(గ్రానీయుంజెను మరియు నతడు కాను రచించిన బనన 

పుళాణనునకు “అశళబనవపురాళన క క్షగీళార్థ సమితియే 

మాతృళ”యని 'శెల్చియుండెను అకని నాటి కంతలసుళ 

వ్రచారములోనుండిన ఫదములును, గీశనములును 

శళ్చదృళమునై న యికరవడ గీశాదులును ఆంతకు 

పూర్వముకూడ [వ్రభారములో నుంజె ననుళొనుటలో 

వివ్రతిప్తి ఉండదు క్రీళ 11న శళాల్లిలో రచించబడిన 

యాప్పిరంగలన్' అను తమిళ చృందో|గ్రంథమున 

తత్కర్త వాంచయ్య (థాసీన తెనుగు ఛేందమును 

రొ నెను (వాంచియార్' నడఘుచందవుక్) అప్పటికే 
కెలుగున ఛందో గంథ మొకటి వెలుతడియుండుట ఆంశకు 

వూర్వమే అభాషలో ఛందోబద్ధమైన రచన నిరివిగా 

నుండెనని చెన్పకశేప్పుచున్నది కాని ఆ కనిత్వము (గ్రంథ 

సము కాళపోవుటచేశను, |గ్రంళ్షస్థమైనను నుకవై నన్యూది 
శారణములచే నష్ట మైపోవట చేతను డాని గుణగణముఅను 

నిర్ణయించుటకు వీలులేకపోవుచున్నది 

ఇట్లు నన్నయట పూర్వమే కొంత కవిశ్వముంకనని 

నిశ్చయముగా శెలియనచ్చుచుండ జాకడు రచించిన 

భారరమే ెలుగున ఆది కావ్యనునుటకు 'హేకు వేమి అను 

(వ్నోపు సమాధానము ెస్పవలనియున్నది అతనికి 

544 



పూర్వముండిన క విశ్వము [వ్రభానముగా డేశిమార్గ మునకు 

కెండినది ఛాషాళ్ళందో విషయముల నడిదేశినద్ధతి నవరిం 

లించి సంస్కృత అతణమునకు నిరుద్ధమై యుండుటలే 

వండిశాదరమును బడయక [ప్రాకృత జై క రంజకమై 

యుప్బాశెము ఆట్లుగాళక నలతణమైన శావలో చే? 

మార్గములు రెండింటికి చెందిన వద్యములతో నుచా క 

వమ్తుళమైన మహాళాన్యమును రచించి నన్నయ వండిశ 

పొమరులందరి!ని వీ చాపొదింపజా లెను ఇంతవరకు 

అభ్యములై నవానిలో నట్టిరచవతోకూడిన (వథమ'శాన్య 
మాతని భారతమే అందుచేతనే చాని శాంధ్రముక్త 

గెచాడిశావ్య మను (ప్రసిద్ధి కలిగినది 
అ యారంథ దినములలో నన్నయ అంధ్రభాన కొన 

రించిన 'పేన యింతింతనశానిది ఆతడు జనవ్యవవోరము 

నందలి పదజాలము నంళను పరిశీలించి, సంస్కరించి, 

నవ్యత వరములను శెలుగున చాడువద్ధతిని నిర్ణయించి, 

ధారాళమైన నడకగల కొన్ని సంస్కృత నృ త్తములను 

(గ్రహించి, శనవాటికే ఉత్తనుళావ్యములతో నొప్పారు 

చుండిన కన్నడ'వాళ్ళియమునుండి (పళ స్తరంతణములు 

"శీకరించి తెనుగున నుత్తనుమైన శాన్యరచణా నూర్గము 
కీర్చిదిద్ధెను ఇది అనన్యసామాన్య మైన ఆతని (ప్రతిభా 

మనొ్త్వమునవ కార్కాణము 

నన్నయ ఆఅం(ధభారకమునం చాది నథావర్వములను, 

అరణ్యవర్యనునందు మూ డాళ్యవముఅవయి 112 

పద్యములను మత్రమే రచించెను ఆతడు వ్యాసుని 

నర్మ్భత భారతమునండలి కథ ననుసరించినమాట నిజమే 

యైనను అందు తన కనననరములని తోచిన భాగములను 

తగ్గించి, అవనరములని శోచినవట్ల "పెంచి, బొచిక్య 

దృష్టితో కొన్ని మార్చు లొనరించి, తన కృతిని నర్వ 

విధముల నొక న్వతం[తళావ్యనూ అనునట్లు సొగించెను 

ఆతని కవిశ్వరు (వేనన్న కళా కలిళార్థ యుక్తికని, 

అతర రమ్యతకును, కాబారుచిలార్థమా క్రి సంపదకును 

నెలవై నీనులవిందు చేహర్చుచుండును ఉదంకోపాఖ్యా 

నము, శకుంకలోపాఖ్యానము, నలో పౌభ్యాన ము, 

బొగంధిశావారణము, రురువ్రముధ్యరల కథ మున్నగు 

వృశ్వంకముల రచించుటలో నాతడు చూపినబేర్సు 

ఆఫ్రకినాన మైనది ఆతని కనిక్వము నంవ్మృశనదబవుళ 

అంధ్ర నాష్మయే చరిత్రము 1 

మయ్యును క్లిష్టైన్వయములు లేక ఛారాకుర్ధికిని ధ్వని 

గాంశీర్యమునకును నిధానమై చరునరుల శానందము 
కార్చుచుండును అంధ్రమున గురువద్య విర్యకువలెనే 

గద్యవిద్యకును నన్నయ యే ఆద్యుడని చెప్పవచ్చును ఆతని 

వచనము నులలిశ పదఘటితమై అశిభారాళమై ఒప్పారు 

చుండును అతడు చంసళోత్సలమాలాది వృళ్తములే 

శాళ తరువోజ, మభ్యాక్కర మున్నగు జేశిపద్యములను 

గూడ (వ్రానియుండజెను ఆంధ్రమున అవ్య ములను వానీన 

తరువాతి కవులెల్లరు వాళని గురుప్రాయునిగా భావించి 

కొనియాడియుండిరి 

శాజురాజు మరణించినవిమ్మట కొన్ని ఛా౭కీయ మళ 

సౌంఘీక కారణములచే అంధ్రభారశరచన కొనసొగుట 

కంశరాయ మేర్నడెను రాజరాజు పమారుడైన కుళో 

తుంగరోడుడు కండి కరువాత వేంగీ సామ్రాజ్యమును 

పొలించక మాళాముహుళాఖ్యనుయిన చోళరాజ్యమున 

కధిపతి అయ్యెను ఆది కమిళ భాష్మావచారముగల చేళ 

మగుటచే నాశ డచ్చటనుండి ఆంధ్రభామను భోసించుట 

కవళాళము లేకపోయెను (క్రీ ళ 18 న శశాల్ది ఆరం 

మున కన్నడబేళమున బన వేశ్వరు డవతరించి, వీరశైవ 

మతమును ఫ్థాపంబెను ఈ [కొ్తమతము వర్ణాశ్రమ 
వ్యవర్థనుగాని, వేద(ప్రామాణ్యమునుగాని ఆంగీకరింనక 

భక్తి వఛానమై యుండెను దీని [వ్రభానము కన్నడ దేశము 

నుండి క్రమముగా ద&ణమునం దంఠటనుస్రా3మ ఇట్లొక 

వంక వీరశై వేము వ్యా ప్తీరెందుచుండ, ఆంధ్రదేశ మున 

చాలీ! వ్రతియోగముగా శామానుణ స్థానితమయిన వై ప్ల 

నముహాడ 'వెంపొంద నారంభించెను భక్తి ప్రధానము లై న 
ఈ మళముల ననలింబించి త శ్పచారమునకై యత్నించు 

చుండిన కవలు వైదిళమళ (ప్రఢానమైన భారతమును 

కొనపాగింప పూనినవారు కాళపోయిరి 

నన్నయ శరుచాత చెప్పదగిన శెలుగుకలి నన్నె 

శోడుడు తఈకడు నన్నయకు పూర్యుడని కొందరును, 

నమళాలికు డని కొందరును, తిక్కన తరువాకివాడని 

కొందరును నన్నయ తిళ్కనల నడిమి ళాలముచాడని 

శొందరును చెప్పుచున్నారు ఇం లేడి సత్యమో నిశ్చయ 

ముగా చెప్పుటకు కగిన ఆధారములు కేవు శాని చివరి 

చాదమే కొంచము యుక్షియుక్రముగా కనబడుచున్నది 



అంధ్ర వాన్మయ చరిత్రము-1 

అనగా ఆతడు [క్రీ ళ 18వ శాన ఆరంథమువాడిని చెప్ప 

వచ్చును ఈ కవిరాజ శిఖామణి (వాసన కావ్యము 

కుమార నంభవను ఇందు సం(డైం డాశ్వాసములున్న వి 

శివపురాణము, శాళిడాసోద్భటుల కుమార నంథవములు 

చదివి, అందలి పార్వతీ వర మేళ్వరుల [ప్రణయ వృశ్తాంత 

మునకు తారశానురవథ యను వీర రషృప్రధాన మైన 

కథ నంగముగా శి యాతడు రపొలంకార వర్ణన వరి 

పూర్ణముగా నీ శావ్యమును నీగ్టుంచినాడు ఇందు శాళి 

చాప్రాదుల భావము లచ్చటచ్చట గోచరించుచున్నను 

మొత్తముమీద నిది స్వతం[కళాన్యమనియే ఛెన్సవ లెను 

ఇందు కన్నడ క్రవిశా నం[వ్రజాయములు పాచ్చుగా 

గోచరించును తిక్కవాదుల రచనలో తరువాత కాన 

వచ్చు మస్థ్యంతములను 'శెలుగున తొలుడొ ల్రి (వ్రానీన 

వా డీ నన్నెచోడుడే ఇతనికి వర్ణన వీతి హెచ్చు ఇతని 

వర్ణనలు సవాజములును, దేశీయ సం|ప్రడాయానుకూలి 

ములువై. మనోహరముగా నుండును తిక్కన యుద్ధవర్ణ 

నల కీతని శావ్యము తుదనున్న యుద్ధవర్హనమే మేలు 

ఐంతిమై యుండవచ్చును రతిమన్మథుల సంభావణము, 

పార్వతీ ళవటనటువుల నం శ్రాషణము ఈతని సరన సంభా 

మణ రశవాసామర్థ్యమునకు శార్కాణములు ఈ విధ 

ముగా నీశని శావ్య ఘూం(భ్రమందలి తొట్టతొలి [ప్రబంధ 

మని శెన్చదగియున్నడి చేశిమార్గములు నస్తుళవిక 

మున్నగు వరముల వాం గ్రవాజియమున వాడినవా డీక్ర 

తొక్కడే. చాని నీకడు కన్నడ 'వాళ్ళియమునుండి 

(్రహించియుండెను. ఇళ్లే ఈతడు తమిళ వాక్టయము 

నుండి (గ్రహించిన దేశీయ నంప్రడాయములును కొన్ని 

గలవు ఇత డీ గ్రంథమును తన గురునయిన జంగను 

మళ్లీ శార్జునున కంక్రితము చేసి అపారమైన గురుళ క్తిని 

(ప్రకటించెను ఈఠని శైలి నన్నయ శైలికంచ నించుక 

నీన్న మైనది ఇతడు సంస్కృత సమాసములను సాధ్య 
మయినంళనరకు తగ్గించి జూనుకెను గనువేరుతో చను 

శ్కార గర్భము అయిన శెలుగుపలుకుబిళ్ళ ణకు 

నగా ప్రయోగించెను కడలి శావ్యమున వర్థళభ్రాలింశార 

ద్రీశియేశాక జంధళవిశ్వమును, ఛందో వై లిధ్యమును 
గూడ గానివీంచును ఆట్లయ్యు వాళనీ వద్యముల నడ 

శలో భంగపొ కెచ్చటను గోశరింనదు. ఇతని రచనతో 

లాతణీకులు వ్యాకరణ విరుద్ధములుగా పరిగణించు 

కొన్ని ప్రయోగము లచ్చటచ్చట శానవిడును శాని పద 

భావ సంపదను, రచనా [పౌఢిమను, ఛాళాళుద్ధిని ఎరి 

కించిచూడ నీతనికిగల కవిరాజ శిఖామణి యను లిరుద 

మన్వర్థ మనుటకు నంజేవాంవ బినిలేదు 

మల్లి కార్జున వండి కారాధ్యుడు (1120 | 180) శివ 

శత్త్వపొరము, లింగోద్భవ గద్యము, రుద్రమహిమ్క, గణ 

సవ్మన్రమాల, ఆమశేళ్వరాష్ట్రకము పర్వత వర్ణనము 

మున్నగు శావ్యములను రచించినట్లు వండికారాధ్య 

ఛ్రరిత్రవలన తెలియుచున్నది ఈతడు కన్నడ సంస్కృ 

అందు కూడ పండితుడగుటచే నిందు కొన్ని ఆ భాష్ 

లలో రచింపబడినవి కూడనై యుండవచ్చును శినళ శ్వ 

పొరము శవా! అజా! ర్యుదా! మహేళా! అను నంభో 

భనములతో కూడిన కందపద్యేములలో రోచింనవిడినది 
ఇందలి పద్యముల నంఖ్య కొన్ని నందలున్ననూ వ్వశ్రా 

వ దీనిని శతకమనియే చెప్బవచ్చును సోను 

చాథుడు డీవివి శతకమనియే "పేర్కొ'నెను మళ్లి శార్జున 

వండితు డిందు శినదీతను గూర్చియు, పాకునేకశై న 

సీర్థాంశములను గూర్చియు వివులముగా వర్శీంచినాడు 

ఇంద దై ప్రతుల మాయావార మునేళ యు క్తులచే ఖండింప 

విడినది ఇత డచ్చటచ్చట వేదములనుండి కూడ (ప్రమాణ 

ములను చూవుచు ఆద్ర్యైళ వరములై న వాళ్యములకు 

వైశము దైతపరముగా నర్థము శెన్స యత్నించేను 

శినత శ్వ్వసారమునందలి 3 లి లకణానుగుణమై పెక్కు 

విధముల నన్నయ శై లినే పోలియుండును నలకలగిలక 

(పానము, కొన్ని వింతళబ్దనుల [ప్రయోగము ఈ (గ్రంథ 

మున కలవు కాని మొత్తముమీద కండితుడు మతమున 

వలెనే రచనమునహాడ నం|ప్రచాయానుర క్తి చే యెక్కు 

వగా (ప్రకటించెను 

'ేశ మార్గమునకు చెందిన ర్వివద కవిత్వమున"ే శాక 

శినకలి సమూవోమునకును, నీరశై నమళ సిబాంతము 

అకును గురువీళ మని చెప్పళగినవాడు పొల్కురి! సోమ 
వాథుడు (తీ * 10వ +ళాన్టి ఉ త్తరార్థము) ఇక 

డాంగ్ర నంన్కృృత కర్ణాట భామలు మూడింటను (గ్రంథ 
ములు రచించెను అందు బనవవురాణము, నండిశా 

శాధ్య చరిత్రము, సోమనాథ న్హవము, అనుభనసారను, 



ఛెన్నమల్లు సీనములు, వృషాధిన శతకము విననోదావా 

రణము అనునవి తెలుగు కృతులు వీటిలో బసవవురాణ 

వండి శారాధ్య చరిశలకును, వృషాధిప శతకనునకును 

విశేష (ప్రఖ్యాతి కలదు ఐనవపుళాణము, వీరశైవ మత 

(దతిష్టాపకుడై న బన వేళ్యరుని జీవిత చరిత్రము ఇందు 

[వనక్తానుప్రవ క్షముగా పలువురు శివక్తుల చరితలు 

కూడ వర్గిశములై నవి సోమనాథు డిందలి వస్తువును 

వృద్ధులనుండియు, (ప్రాచీనళ క్రులు ఇన వేశ్వరుని గూర్చి 

రచించిన గీతముల నుండియు (గ్రహించినట్లు కెల్చి 

యుశ్నాడు శివత క్వ ఫారమున సంగ్రహముగా చెప్ప 

రాఇడిన శివభక్తుల చరితములు బనవపురాణ వండిళా' 

చరిిత్రములందు విపులముగా వర్ణింవలిడినవి బన వేళ 

డును, ఇతర భక్తులును ఒనరించిన లోకో త్రరములై న 

శార్యము లెన్నో ఇందు వివరింపబడినవి ఇందలి 3g 

మహాదేవి కథ, కన్నప్ప కథ, మారపానమ్మ కళ్, చిరు 

జొ ండనంటి కథ మిక్కిలి రసనంతములై ఉండును, 

క్రీలాథుని హరవిలాసమునందలి సిరియాకుని కథ 

శిందలి చిరుతొండ నంబి కథ యే మాతృక ఆంధధదేళము 

ననే శాక కర్ణాట దేళమునకూడ మశ గంథముగా 

వినన పురాణమున కమిళ మైన ప్రశారము కలదు ఇది 

కన్నడ, తమిళములలోనిశే శాక నంన్కృతమునకు 

కూడ సరిని ర్హనము చేయబడినది దీనికి తెలుగున మూడు 
వద్యరూపానువాదములు శలవు నండిశాశాధ్య చరి 

త్రమునందు న్రైవమతమున శాచార్యుడని శెవ్పదగిన 

మలి కార్జున ఫండిశారాధ్యుని జీవిత చరోత్రము వివరింప 

బడినది ఇది సోనువాథుని రచనలోని కెల్లి కడవటిదై నను 

శవిళా పొటనమునం ద(గ్రగణ్యమైనది పండితుడు వెల 

చాటి చోడుని సభలో కైన సౌద్ధ చార్వాళాది మతముల 

ఖండించి వీరశై వమును ్రలిష్టించిన వృత్తాంత మిందలి 

(ప్రథాన విషయము ఇందు దీజా వుఠరాశనవాద మహిను 

సర్వళ (ప్రకరణములు అను వైదు |ప్రళరణము లున్నవి 

ద్వివదచ్ళందోజద్ధ మైనను నుహోశావ్య లతణ సమగ్రత 

యందును, నవరన వరిపోమణమునందును ఈ కావ్యము 

మిక్కిలి వాసిశెష్కై యున్నది ఇందు విక్కు.చోట్ల నండి 
శావాధ్యుని కృతులిలోని భాగములు యభాశథముగా 

నుద్ధరింవబడి యున్నవి, నంగీఠము, నాట్యము, వైద్యము, 
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రనవాదము మున్నగు వినయములును వినిధి దేశా 

చారములును, ఇందు వివరింపబడినవి దీనిని శ్రీవాళు 

డాంధ్ర వద్యశావ్యముగను, గురురాజక వీ నంవ్యృశ 

శావ్యముగను నంతరించి యుండిరి వృషోధిన శతకము 

టవేవా! బివవా! వృషాధిపా | అను నుకుటముతో రచిత 

మైన శతకము ఇందు ఖనచేళశ్వరాదులగు 9వళ కుతి 

చరిశ్రములు నంగ్రహాముగా వర్జింనజడినవి ఇందున్న 

తమిళ, కన్నడ, నుహాళాస్ట్ర మణీవ్రవాళ భాషావద్యము 

లీకని బహుభాషా పొండిక్యమును వెల్లిడించు చున్నవి 

ఏనకు అభ్యమగుచున్న శతళములలో సుకుట పద్య 

+౦ఖ్యా నియనుములతో కూడిన (ప్రళమళతళ మిదియే 

ద్వివదచ్చందమును మనో శావ్యోవయోగిగా తీర్చిదిద్దిన 

మవోళవి సోమనాథుడు ఇళడును నన్నేళోడునినలె 

తాను శెనుగును వాడినట్లు చెప్పుకొని యున్నాడు పోర 

కుల భానన $0చుకై వను నిడిచి పెట్టక ఈతడు రేనివై నను 

వివ్శృత తరముగా వర్శించుచుండును అందును శివునో, 

ఐసవునో వర్మింయ సందర్భమున ఇతని రచన ఆశేశపూరి 

ఈమె గిరినదివలె ఉరవడితో ప్రవహించుచుండును ఇతడు 

కొన్ని ద్వివదలలో |ప్రాపయతిని శాణెను ద్వివదకు ద్వి 

వదకు తెగచెన్పవలెనను నియమమును పాటింవక 'వాని 

చేకధారగా నడఫించెను కొతణిపలు దోసముగా పరిగ 

దించు పదములును, నంధులును, నరూవనులును ఇతని 

రచనలో నచ్చటచ్చట శాననగును అయ్యు, వన్తుచ్ళందో 

భాషా విషయముల కనవచ్చు జేశీయతయు, వర్షనాదుల 

గోచరించు కన్మయతయు, చాలని కొక అసాధారణ 

సౌందర్యమును చేళూర్చుచున్నవి క్వివదను 

రోకంటి పాటగా శాక ఐనుభంగుల వైవిధ్యముతో నడ 

వించి అత డాఛందనున కఖండమైన |బ్రతిష్థ సంపా 

దించెను అందుచేతనే ద్వివద కాన్యకర్తలలో కాలము 

జేశణేశాళ కవిళ్యాప్రతిథచే కూడ నీళని శగ్రస్థానము 

లభించెను 

కీ ౪ 18వళళాల్టిలో బాండ్రదేకమున వైన క్రైస్తవ 

మతములు రెండును వ్యావ్రీచెంది వలువ రనుయోయుల 

చాకర్ణించిను ఛా రన్యోవ్య దర్శన నృర్శన భామణాదు 

లను కూడ న్యుగించి ఒండోరుల చ్వేషించుకొనుచు 

నంభుమున కొంత అలజడి కలిగించిరి అరి చూచి ఆ 
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"కెండుమశములవారికి పామరవ్యము కలిగిం (వయ 

త్నించినవారిలో తిక్కన సోనుయాజి [వళమగణ్యుడు 

(శీ ₹ 12101290) ఈతని వంశము. పండితలకును, 
మంత్రి దండనాళులకును నెలవై వన్నె బాసిగాంచినట్టిది 

ఇళనిళాత భావ్మరమంటతి శామాయణము రచించినట్లు 

(వ్రకీతి కాని ఆ శావ్య మివ్పుడు లఖించుటలేడు తిక్కన 

శ్రీశ 10న శశార్టి పూర్వార్థమున నెల్లూరును పరిషా 

రించిన మనువనసిద్ధికి మం(శ్రియు, ఆష్థానళవియునై అలగా 

శెను అకడు కన శొలికృకియైన నిర్వచనోత్తర రానూ 

యణమును ఆ మనుమనిద్ధికే అంశిళము శావించెను ఆ 

శాన్యము నాతడు చంపూ వద్ధతినిగాక నిర్వచనముగా 

రచింకెను ఇం డారంథమున ఛాతనికి కవిశారచన 

మునగల వివిధములయిన అభ్మిపాయములు వెల్లడింత 

ఇరీనవి ఇది బాన్మీకి రచిత రామాయణో త్తరశాండ 

మున కనుభారము ఇందు జనవాసవాద ఫీశిచే రాముడు 
నీక నడనికి నంవుట్క సీళ కుళఆవులను (గ్రనవించుట 
మున్నగు నృశ్తాంకములును, రావణాదుల అనన వర్త 

వోదులును వర్ణించలిడినవి అనువాగవిమయమున తిక్కన 

యిందు చాల న్వతం[తళ వహించెను ఇందు విష్ణువు రాత 

నుల వధించిన భుట్టమున వీఠరవనును, నీళావరిళ్యాగ 

నందర్భమున కరుణరనమును శక్కగా పోషీంపవిడినవీ 

ఇందరికైలి భారళములోనిచానివతె నంత పరిపర్వము 

ఇాకపోయినను. మిక్కిలి రరవంతముగా నే యుండును 

తిక్కన యిందు రాను నిళ్యాణళథ 'నెందుచేతనో 'కెనిం 

గింవళ విడిచివై చెను తరువాత చానిని ఇయంతి రాను 

కట్టను నాక డేశాశ్వానముగా రచించి భద్రా! ద్రిరామున 

శంకిళము శావించెను తిక్కనరచించిన రెండవ గ్రంథ ము 

భారతము ఇం డాకడు విరాటనర్వము మొదలుకొని 

వ్రదువైదు పర్వములు కెనిగించెను. ఆం(ధ్రీకరణనిభాన 

మున నీం చాతడు నన్నయనర్ధతినే అవలంకింలెను పాశ్ర 

శసొచిళ్య పోవణమున శాత డిందు (వదట్గంచిన |ప్రతీథ 

అసారమైనడి కీచకుడు (చౌవదిని నలచిన నందర్భుమున 

ఖృంగారరసమును, ఉత్తర గోగ్రవాణము నందును, 
యుర్ధవర్వముళందును లీరరనమును, (స్త్రీ వర్వమునను, 

అల్టిమన్యువథ ఘట్టమునను కరుడరనమును, శాంక్యను 
ఇాననములందు కాంతరనమును జత డెంతో నివుణ 

ముగా వర్జింఛియుండెను ఉద్యోగవర్వనమున కృష్ణుని 

ముఖమున నాతడు (ప్రదర్శించిన ఛాజనీకి వై వుణ్యము 

అధ్వికీయముగా నుండును పొండవురియు, ధృత రాష్ట్ర) 

దుర్యోధనులయు, కర్ణ ళకునులయు, ఫివ్మ విదుర దోణాడు 

లయు, కుంకీ (దొవదులయు పాత్రముల నాతడు నున్నష్ట 

శీఖలిళో వీర్చిదిరేను ఆతడు చిత్రించిన కుంతీ (దౌవదు 

లలో శక్రియశాంతోచితమయిన నునన్వీత నిండారి 

యుండును కీచకు నాతడు పొళవమైన కామమునకు 

వకుడయిన మోపాంధుడుగాళాక విషాద నాయకునిగా 

చీ త్రింవ యత్నించి కృశళ్ళత్యు డయ్యును మం|కియు, 

నీతి విశారడుడును అగుటచే నాతని యెగ్థనర్ణక- 

లు సవాజములునుు గంభీరములునై నిజముగా 

యుద్ధము జరుగుచున్నవ్పటి వివిధ వరిస్థీతుళును పశిత 
లకు సాణాత్కరింప కేయును తిక్కనశైలి [వధాన 

ముగా నంవాదశ్తైలి పాతల వంభానణ చ్వారమునవే 

ఆతడు కథను రన్యుముగా నడిపించుచుండును అకితి 

అలతి దేశ్యసదముల 'వాడుటయందును, రొపోచిత వద 

వృళ్త ప్రయోగమునందును ఆతడు మిక్కిలి నీవుణుడు 

అంధధ్రు లందరును మోదము పొందనలెనను ఉద్దేశముతో 

వాళడు దీర్ధనమానములను తగ్గించి జే? మార్గము నవ 

లింబించెను ఆ కారణముబే నతనిరచన 'కెలుగుతనమున 

కునికివట్టయి నరననుంద రనుయి ముద్దు గొల్నుచుండును 

క్లిష్టములయిన ఆభ్యాక్మిక విమయనులనుకూడ స్పష్ట 

ముగా వ్యక్తము చేయగల శకి తెనుగు భొష కున్న 

దని మొట్టమొదట (వ్రదర్శించినవా డాతజే ఆతడు తన 
భారతమును సారివారనాథ 'బేవువి కంకితము గావించి, 

తద్ద్వారమున శిఫకేళబా భేదమును ప్రచారము శైనీ 
ధర్భాడై తమును స్థాపింన (ప్రయత్నించెను 

అభినవధండి విరుచాంకికుకై న మూలఘటిళ "కేతన 

తిక్కనకు ఫమశాలికుడు ఇతడు సంస్కృతమున దండి 

రచించిన దళకునూర చరితమును చంపూ శావ్యముగా 

ననునగింకెను ఇది శృంగార వోస్యములి శాలచాలిమై 

చక్కని సొనాన కథలతో నిండారి యుండును శేకన 

కథాకథన వైవుణ్య మిందు వర్వతోముఖముగా గోచ 

రించును ఇదిగాక ఈతడు విళ్ఞా'నేశ్వరమను ఛర్మశాన్తు 
(గ్రంథమును, ఆంధ్రభాషా భూషణ మను వ్యాకరణ 



(గ్రంథమును గూడ రచించెను అలుగు వ్యాక రణమును 

శెలుగు భాషలో రచించిన మొడటి లతణకర్త ఇతడే 

ఇతడు దశకుమార చరితమును తిక్కన కంకితము శేపి 

యం చాకని వంశమును, పూర్వులను చక్కగా వరిం 

శెను కవిళశెప్సీ ఉళయకవిమి[తు మెల్బంచితి న ఇతడు 

సగర్వముగా చెప్పుకొని యుండెను 

మారన తిక్కన సోనుయాకి శిష్యుడు ఇకడు 

మార్కం'జేయ పురాణమును 'కెనిగించి గోన గన్నా రెడ్డి 

కంకితముచేనెను ఇతని .లి ఆడంబర రబాంమై సరస 

ముగా నుండును 'శెనుగున తరువాత వెలనినమును 

చరిత్రము వారిళ్నం [దోపాఖ్యానము షమ 

చరిత్రము మున్నగు (ప్రబంధబులందలి కథాన 

వీందుండియే (గ్రహింఎబడినది 

ఈ యుగమున వెలసిన సండిత కవులలో అధర్వణా 

చార్యు డొకడు ఇతడు భారతము చాం ్రీకరించెనని 

వకీకి ఇది యిప్పుడు లభ్యమగుటజేదు దొరకిన కొలది 

పద్యములనుబట్టి ఈతని రచన విరాటపర్వమునుండి ఆరం 

భించు ననియు, మిక్కిలి ప్రొఢమైన దవియు తెలియు 
చున్నది ఆఅభర్వణశారికావళి అను తెలుగు వ్యాకరణము 

నీతడు సంస్కృత భోకములుగా రచించెను ఇతడు |(తిలింగ 

శజ్ఞానుశానన నును చిన్న వ్యాకగణమునుగూడ రచించె 

వందురు 

శ్రీ ౪ 1280 పొంశమున బగెకూసాలుడు నీతిసార 

ముళ్తానళి అను నీతివద్యములతో కూడిన (గ్రంథమును 

రచించెను ను ప్రసిద్ధమైన నునుకిళత్రక్ర మునుగూడ నీతడే 

రచించి నట్లిందు చెప్పబడినది ఇది ఎంతవరకు నత్య'మో 

'ఇలియదు ఇశని పద్యములు నీరళనుందరములై పండిత 

పామర వృాదయ రంజకములుగా నుండును కెలుగున 

వెలసిన మొదటి రామాయణను రంగబాథ రామా 

యణము దీనిని రంగనాథుడను కవివాని మడ్డా రెడ్డివేర 

(వకటించె ననియు, శం[డ్రియవదేశముచే బర్ధారెడ్డియే 

రచించె ననియు వతత్కర్హృత్వ విషయమున "రెండు 

శాదములున్నవి ఆశ్వాపాంతములందు గోనబుగ్ధా రెడ్డియే 

(1800 1850) తండ్రియైన విశలశ్మానాకుని "వీర 

నీ [గ్రంథమును రచించినట్లు స్పష్టముగా చెవృబడియుండు 

టదే ఆవాదమునే వీఖువురు విమర్శకు అంగీకరించు 

అ 
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చున్నారు ఇది వాల్మీకి రామాయణము. ననుసరించి 

కెలుగున (వ్రాయ౭శిన ద్వివద శావ్యము ఇందు కవిజన 

(శ్రుకినుండి (గ్రహించి చొప్పించిన ఆచాల్మీకములై న 

గాథలు కొన్ని గలవు అందు అంబుమొలి శాలనేమి, 

మళలోచన అనువారి వృశ్తాంకములు ముఖ్యముళై నవి 

ఇవి ఇందలి కఖాఖాగమున శంతో మెరుగు శేకూర్చుచు 

రవవంఠముల్రై యున్నవి ళశావణ విఫీనణ కుంథళ క్షా 

దుల శీలములును, చీకకృత్తులుమ ఇందు చక్కగా 

వర్ణింపవడినని ఇందలి వర్ణనములు మిక్కిలి గంభీరములై. 

ఉధ్వాశ్తములుగానుండును ఇందలి లి లాతణికయిను 

(వ్రనన్నమునై డ్విపదయయ్యు వెచ్చటను వినువుగొల్చక 

చాల మవోవారముగా నుండును ద్యివదళాన్యములలో 

శై లీపాటవముత్తేకను, కథా గౌరవముదేతమ రంగనాథ 

శానూయణమున కొక విశిష్టస్థానము శేకూరినరి ఇందలి 

ఉశ్రరకాండమును బుద్ధారెడ్డి ఆనతిడే ఆశని కుమారులైన 

కాచవిళలవిభులు రచించి రామాయణమును ఖూర్తి 

శావించిరి వీరి రచన తండ్రీ రచనయంత ఉత్తమము 

శాకలోయినను రసనంతముగో చే ఉండును 

తిక్కన తరువాత యుగళ ర్ల అని చెప్పదగినవాడు 

ఎజ్జా్రెగ్గడ ఈళని యుగమున వెలసిన తొలిశావ్యము 

భాస్కర రామాయణము ఇదియును ఖారతమునళే 

వై ళళవిక క్త నీ మగుట నంభవించినది వుళక్కి 

ఛాన్కరుడు, ఆతని కుమారుడైన మళ్లి కార్టువకట్టు, 

శిష్యుడైన కుమార రుద్రజేవుడు, మిత్రుడైన ఆయ్యలా 
ర్యుడు దీనికి కర్తలు వీరిలో వయః పాండిత్య (ప్రత్రిళలచే 

"పెద్దమైనళాడు భాన్కరుడగుటకే శావ్య కూతని 

"పేరశే వెళయింపనిడినది ఈ రామాయణమున తిక్కన 

శాకయగు భార్టరుని రళనకూడ్ర నున్నదని కొందరి 

తలంపు అకడు చాల్మీకి రామాయణమును చాల 

సంగ్రహముగా రచింశెననియు, చానితో తృ స్తినొందోక 

వాుళక్కి భాస్కళారులశ్చటచ్చట పెంచి ఈళామాయణ 

మునప రూవ మొస్గిరనియు 'వారిచాదము చారుచెప్పు 

హౌతువులనులట్టి చూడ ఈ వాదము శొంత యుక్తి 

యుక్టముగానే శాననళ్చుచున్నది మంత్రిశాస్కరుని 

రచన నుందరశోండమువరకు గల ఆన్నీ కాండములందు 

ఎంకో కొంత కలరనీ లీనివలన తెలియుచున్నది 
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హుళక్కి భాన్కరు డారణ్యళాండమును, యుద్ధకాండ మున ఎజ్జన నంస్కృ కాంధములను పమళాగములుగా 

మున 1188 వద్యములను రచించేను ఈతని రచన 'లెండన  'వాడియుంణెను ఎత్తిన రామాయణమునుగూడ రచించి 

(ప్రశాపరుద్రులి అశ్వణేన కధ్యతుడైన పాహిణిమారన తన [వభువయిన [ప్రోలయ 'వేమూాెడ్డికి అంకితము శావిం 

(1206 1888) కంకతము క్రేయబడినది ఈతనికైలి చేను అది ఇప్పడు లభ్యమగుట లేదు హారివంశమున 

నమానభూయిన్థమయ్యు, నుబోధిమై నన్నయ కవితను నీకని శైలి వరివక్వము నొందినది ఇందు (శ్ర్రీక్ళమ్లుని 

తోలియుండును యుద్ధ కాండమున వీఠని రచనలో చరితము సంపూర్ణముగా వర్ణింపబడినది గోకులమును 

తిక్కన అనుళరణములు గోచరించుచున్నవి నుల్చికార్ణున  వరించుపట్ల ఎజ్జన కానవద జీవితము నెంతో రమ్యముగా 

భట్టు తండ్రీ అంఠకవి శాకపోయినను (ప్రతిభావంతుడు చ్మితించెను వోర్షమైన అమళాగమున శాలంబన మైన 

ఇతని రచన కాలళాండమునకంచె. కిష్కింధా నుందరే సాత్త్విక కృంగారనును వర్గించుటలో ఎజ్జన మేటి 

శాండములలో (శ్రేస్టకరముగా నుండును వాలిఖార్య స ఉషానిరుద్ధుల చరిత్రము, రుక్టిణీకల్యాణము, ఇందు 

అయిన శారో కోకము నీశడు కరుణరన నిర్భరముగా లి రనవంతములుగా నుండును అనువాద విషయ 

వర్ణించెను కుమార రుద్రజేవునికి నంగ్రహరచవననై (ప్రీతీ ఎజ్జన నన్నయ, తిక్కనల నూర్గము'చే అనలంవించెను 

మెండు ఇతడు రచించిన ఆయోధ్యాళాండము భావ ఎజ్జన రచించిన స్వతంత్ర కాన్యము రిక్మీనృనీంసా పుళా 

సం[గ్రవామునకు, జాషోమాధు ర్యమువకును నెలవై. మవో ఇను (వివ్మోండ పుఠాణమునుండి వస్తువును (గ్రహించి 

హరముగా నుండును ఆయ్యలార్యుడు ఛాస్కరుడు ఎడవెడ చక్కని వర్ణనలు చేర్చి, డాని భాత డొక వాడ్య 

రచింసగా మి గిలినయుడ్ధ శాండమును పూ ర్తిజే'వెను ఇతడు మైన (వ్రలింధముగా నంతరించెను |పస్లోద చరి|క్ర మిందలి 

డ్రొభసమాసములకో కూడిన శైలియం దఖిమానము (ప్రభాన కథ భీ క్రి వర్ల నమునం దీతడు పోతన కీడు శాక 

చూ'వెను నీఠరన వధానమైన యుగ్ధశాండమున శానైలి పోయినను (ప్రన్లోదచర్శిక నర్జించుటపట్ల నాతని కీని 

అనుగుణముగా నే ఉన్నది మొదటేనుండి కుదిచాళ ఒక రచన జజ్టలంతి యయ్యెననుటలో నకిళయో క్రి ఉండదు 

చేతిమీద సాగమిచే భాన్కీరలామాయణమునందలి శైలి ఈశనిశైలి న _క్ష్యశుద్ధికి నెలవై, పత్త్వ(వధానమయిన 

వీళచ్లారగా నుండళ ననులిషమముగా గోచరించును యితని శీలమున శాదర్శమువో లె గోచరించును (శీనాఖు 
ఎట్టన 'రెడ్డిరాజాల ఆస్థానమున నుండిన మవోకని డితని నూ క్తివై చితిని (ప్రళంసీంచెను ఇతని! (ప్రజంధ నర 

(శీ ౪ 14 వ ళశాద్ది పూర్వళాగము) ఇకడు (ప్రతిభా 'మెళ్వోరు డనియు, శంభురాను డనియు లిరుద నామములు 

పాండిశ్యసుఆంరు నన్నయ తిక్కనల ఇనయై భార గలవు 

శారణ్య వర్వశేనము వేశాక వారివంశమునుగూడ సమ ల్మిళమ నేనము అను కావ్యమునురోచించిన చిమ్మవూడి 

ర్థతతో నిర్వహించి, కవిత్రయనులో స్థానము సంపా అమళేశ్వరు డీ శాలమువాడ్లే సలువు శాంధధళవు లీళని 

దించ జాలెను ఇక డారణ్యవర్య *శేనమును నన్నయ మహాకవిగా న్తుతించియుండిరి ఈతని శావ్య మిన్పుడు 

'ఛీరురీదుగవే 'తెనిగించి రాజరాజున'కే అంకితముచేసిను అభించుటకేదు విన్నకోట "పెద్దన శాబ్యాలం కార చూడా 

ఇదీ అకనికి సహాజనుయిన వినయమును, నన్నయశైగల మణి యను లతణ శాన్యమును రచించి రాజరాజు 

శక్షిని బాటుచున్న ది ఈత డారణ్యపర్వశేషమును వంకీయుడయిన చాళుక్య విశ్వేశ్వరరాజున కంకిశము 

నన్నయనై లితో చారంఖించి కిక్కనత్లైలితో ముగిం చేసెను ఇందు పాహిశ్యవిసయములతోపాటు వ్యాకరణ 

శెను అందుచే ఇకనిరశన నన్నయ కిక్కవల రచనలు చృందో విషయములుకూడ నున్నవి లత్యముల నిచ్చు 

అను మహాపముద్రసులను కలుపు అలనంధినలె గోచ సందర్భమున నీతడు కృతిపతినిగూర్భిరదించిన వద్యములు 

రించును ఆరణ్య వర్వమునందలి ఘోనయాథశ్ర, శామా _రనవంఠములుగా నున్నవి ఉద్దండ రచనా ధుర ంభరుడని 
పాఖ్యావము, సాలి[క్యుపాఖ్యానము, యతవళ్నలు (అను (శ్రీబాళునిలే (వళంవింపబడిన వేములచాడ ఖీనుకవి ఈ 
భాగములు మిక్కిలి 'వేరుగాంచినని ఆరణ్యవర్వశేన కా౭మునంచే ఉండెను ఇతడు కవిజవాశ్ష్రయమనును ఛందో 



(గ్రంథమును రచించెనని [వతీకి కాని ఇటీవలి పరిశోధన 

ముల వలన దాని కోరృత్వము 'రేచనే ఆరోపింవఐడు 

శున్నది భీమకవి రాభఘవపాండవీయ మను ద్వ్యర్థిశావ్య 

మును, నృణంవొపురాణము, శతకంధర రామాయణము 

భారవిలానము మున్నగు బహు గ్రంథములను ర దించెనని 

శప్పుదురు కాని ఆని యిప్పుడు అలక్యము లగుట లేదు 

ఈకని ఛాటువులుమా|శ్రము కొన్ని అభించుచున్నవి 

ఛాలివలన నీతడు ఉత్తమ శేణికి చెందిన కవియే అనియు, 

ఇాపామ్మగవా సమర్థు డనియు తెలియుచున్నది. ఇతడు 

గోఛావరి మండలమునందలి (ద్రాజాళామమునకు చెందిన 

వాడవని కోొందరును, కెలంగాణమునందలి కఠీంనగళ్ళ 

మండలమునకు చెందినవాడని కొందరును చెప్పుచున్నారు 

వంన్కృతమున రాజశేఖరుడు రచించిన విద్ధపాలభంజిక 

అను నాటకము ననుసరించి మంచన (180) శేయూర 

శాహు. చర్మితమును కావ్యమును గచించి నండూరి 

గుండయామాత్యుని కంకిళము చీసెమ విద్ధసాలభంజిక 

యందలి చెక్కు వేర్ల నీకడు మార్చుటయే కాక (వ్రనశ్తాము 

(గ్రపక్తముగా పంచశంత్రమునందలి కథలనుబోలిన కథల 

విందు చొప్పించెను ఈతనిడి కిష్టాన్వయములు, డీర్చ 

నమానములుళలేని మనోవారమైన కథనశైలి నీతి 

మంతములయిన కల్పిఠకథలనింత మనోవారముగా (వాన 

నవారు పూర్వులలో కానరారు 

ఈ యుగమునందలి కవి మండలిలో శట్జనత్రో సాొటికి, 

పోటీకి నిల్వకాలువాడు నాచన సోనునాథుడు (1870) 

ఈతడు పొరినంళమునందలి ఉత్తరభాగమును ఉత్తర 

వొరినంళమను వీర రచించి, హరిహారభాథుని కంకితము 

జేసెను ఈతడు పూర్వవారివంకమును (వా'సినో లేదో 
'శెలియదు శాని ఉత్తర సారినంళమునందలి యారంభ 

మును జాచిన చానీని కూడ రచించినళ్లు తోచును ఇతడు 

వసంత విలానమును, వారవిలొసమును రోచించెనని చెప్పు 

దురు శాని అవి లభ్యము లగుటలేదు ఉత్తర వారి 

వంళము ఆళాళ్వాసముల (వ్రతంధము మూబఐమునందలి 

రవన త్తరములై న భాగములను నూశ్రమే (గ్రహించి 

కొన్ని మార్చు చేర్చు లొనరించి అతడీ (గంథము నొక 

స్వతంత్ర (గ్రంథముగా సంకరించెను ఎజ్జన నిడిచిన వాంస 

డిళలోపాఖ్యానము  నీశడు విపులముగా వర్ణించెను 

$571 
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రనపోవణమున నీతడు మిక్కిలి నేర్పరి ఊర్వశీ నరశా 

నురుల సంభావణము ఉపానిరుద్ధులకథ యీోతని ళ్ళంగార 

రవపోషణాఖిని వేశమునకు నిడర్శవములు రసావేళ 

పరవకుడై ఈక డొక్కొక్కయెడ కొచిత్యమునకు 

భంగము కలిగించునని చెప్పినను దోషముండదు నరళా 

నుర నంహారమున వీరళ్ళంగారముల కీతడు ఉచితమైన 

'మేళవముకల్పించెను యుద్ధవర్ణనములం డీతడు కిక్టనను 

తజపించును వీరళ్ళంగారములనే శాక కౌగడ్రకరుణ 

వోన్యములను కూడ నీతడు శక్కంగా పోపించెను ఇత 

నికి సర్వజ్ఞ, సక్రలభాపాగూవేణ పాహిత్యరసపోపణ, 

సంవిధాన చక్రవర్తి నవీన గుణస నాథ వీరుదములున్న వి 

కఛాకల్పనమందును, వర్ణిశములందును ఇతడు పురాణ 

వద్ధతివి విడిచి ప్రజంధ మార్గము ననునరించెను ఈతని 

వలి శజార్థాలంకార భూయిస్టమును, రీర్చనమాన 

బంధురము వై ఓకోగుణమున శాదర్శముగా నుండును 

ఎడనెడ ఈకడు వాడు లోకో క్తులు, సొమెతలు మిక్కలి 

మవోవారములుగా మండుము ఇళని ఛాళాశుద్ధి చాల 

గొప్పది ఇతని వచనములు కొన్నిచోట్ల దీర్ధళరములై 
యముశాను (పాఫొదులతో కూడి క్లిష్టముగా నుండును 

రనపోషణమున నీత డెజ్జనతో సమానుడేరరునను కొచిత్య 

పోషణమునందును అవే ని[గ్రపామునందును, ఆతని 

కీడుకాజణాలడు 

రావిపొటి త్రిఫు రాంత కుడ ను కనికూడ రెండవ 

(వ్రశావర్ముడుని శాల్ళమున నుండెనని నిమర్శకులు శలంచు 

చున్నారు ఇతడు సంస్కృతమున పీమాఖిరానుమను 

వీథి నాటకమును, తెలుగున అంబికా శతకము, చంద్ర 

శాళానళి, మదనవిజయము |తీపు రాంక కోచానారణము 

అను [గ్రంథములను రచించెను (శ్రీవాథుని క్రీడాభిరామము 
నకు మూల మీకని (వేమాభిళామమే ఇతడు శివకి 

పరాయణుడు అంబికా కళకమున నీఠడు శివపార్వతుల 

శృంగారమును భక్తి నమ్మిశితముగా వర్టించెను మదన 

విజయము ఇామళాస్త్ర మునకు నంబంధించిన [|గంథముగా 

కానవచ్చుచున్నది ఇతని |శ్రిపురాంత కోచావారణమునకు 

ఆజాతీ వోళ్టయమునఅత్యు త్తమ స్థానమున్నది ఇందీశడు 

వమాపాడంబరము తేని చక్కని లతో కునూరగిరి 

మందిరుడైన శివుని వ్రస్తుతిచి యుంగెను 



ఆంధ్ర వాజ్మయ చరికము 1 

అంధధ్రచాజయమున ఎట్జన యుగముతో వురాణ 

ఎగివర్హనము సన్నగెల్లినని తరువాతియుగమున కొందరు 

కవులు సంస్కృత కావ్య చాటశానుచాదమువకును, 

కొంఠరు న్వతం[త్ర శా నర శనకును అరంఖించిరి ఈ యుగ 

మునకు కర్త ఆని శెస్పదగినవాడు (శ్రీవాథ కవిపార్వ 

ౌముడు ఆంధ్రమున కలిత్రయము తరువాత వారితో 

సమానమైన కీ ర్లిపళన్తులను సంపాదించిన చా డీమవో 

కవియే డాని కీశని వివు[గ్రంథ కర్భృత్వమురు, అసొ 

మాన్య పొండికీ (వ్రతిభలున్ను విరగ్గళ |ప్రౌఢశై లియు 

శారణములు ఇతని రచనలలో మరు త్తరాట్బరిత్రము 

నస్హళతి, వండిళారాధ్య చరిత్రము నష్టములై పోయిన) 

శృంగారనెనధము, ఖీమఖండ శాకీఖండములు, పార 

విలానము, ్రీడాభికామము, శివర్యాకి మవోళ్ళ్యము, 

వల్నాటి వీర చరిత్రము అనునవి లభించు చున్నవి శృంగార 

వైచధము సంస్కృత మునందలి (శ్రీవార్దుని వై మధ కావ్య 

ముక కమువాదము కొచిశ్యము పొటించుచు అనో 

చిశ్యము సకిహంచుచు నత డీ అనువాదమున చూపిన 

శేర్చు అనికర సామాన్యమై ఉన్నది ఈ శావ్యనూ 
మహిళని ప్రౌఢ శైలిని, పాండిత్య |ప్రకర్థ కును నికషో 
ఫలమని చెప్పళగియున్నది ఇందలివస్తువు నలదమయంకుల 

వరిణయ వృత్తాంతము. ఖీనుథిండనున గోదావరీ నుండ 
కమునందలి (త్రాణారాను ఖీమేశ్వర శశ మూవోళ్ళ్యము 

వర్షింపబిడీనడి  డీనికి మూలను స్కాందవురాణము 

శ్రీగాళు డిం చా మేశమును తత్సరినర (ప్రచేశములను 

ఎంతో విళడముగా వర్ణించి తన అం(ధ్రాభిమావమును 

వ్రకటించినాడు వ్యామడు శా? విడిచిన వృళ్తాంతము, 

నోలావొల శ్రత్షణము ఫరనముగా వర్ణింపబడినది కాళీ 

ఖిండోమున స్యప్రవద్ధ శై నే క్రమయిన శాశీ'కేశ మని 

శరము వివరింపబడినడి ఇదియు పాాండపుశాణము 

నుండియే |గ్రహింనబడినడి (శ్రీశాథుడు చెడకోమటి 

'కేమునితో శాశీయాత "గ, అందలి శ్రీర్ధదేవళాదులను 

చిశళముగా శరిశిలించియుండుటలే నిందలి చర్మనలకు 

కూడ వెంటో పహాజక్వ నులనడినది చేతమానోత్మ్య 

రూపము లై వుళాణ ప్రాయములయిన ఈ రెండు (గ్రంథ 

ములకును (శ్రీనాళుడు కన (వతిభాపాటనముళే సుందర్ 

మయిన శావ్యక్వము నాపొదింతజా లెను శాకీఖండమున 

వింధ్యగ ర్వాసహా రణము, గుంనిధి చరిత్ర వ్యానుడు 

శాకిని బాసిన కథ, నుశీల చరిత్ర సరనముగా వర్థిలిప 

బడినవి ఇం దీతని ల [పౌఢకా వరాశాష్టను చెంది 

నది వారవిలానమ్ము శివుని విలావములను వర్ణించు 

ఇావ్యము  చిరుతొండనంవికళ, పార్వతీ పరిణయము, 

శాడళా వనవిసోరము హోలానొల భతణము కిరా 

శాగ్ధునీయము, ఇందు వర్టీంనబడిక విలాసములు చిరు 

తొండనంలికథను Uzi భుడు పాల్కురికి పోమబాథుని 

ఇఎవవురాణమునుండి [గ్రబాంచి “వెంచి ఎంతో సరన 

ముగా వర్థించేను పార్వతీ పరిణయము ఇాళిదానునీ 

దూరంగ నఘునందలి 8, 4 ల్ సర్గము అంటల 

భాగములు నల్మగవోనునాడము మిగిలిన వాతనీ 

వ్వతం|త్ర రచతలీ | క్రీవాథుని న్వకం[త్ర రచనా సాము 

శ్థ్యమును, శై లీళొష్టవమును హీర విలానిమునందే 

చొచ్చుగా శాంచనగును శినరా!కి మాహోత్మర్థమున 

నుకుమారుని కథ కలదు నల్నాటి వీరచరిత్ర, పల్నాటి 

వీరుల శౌర్యమును వర్జించు జాకీయ ద్విపద కావ్యము 

భాలితం|ద్రుని శౌర్య మిండు విళదముగా వర్జింసబడినడి 

్రీగాకుడు పండిత రంజకనుయిన (ప్రొఢరచనయందు 

వలెనే ఫామరరంజక మైన డేశీయరచనయందుకూడ నువే 

నిపుణుడనుట కి కావ్యము నిదర్శనము [ీడాభిళామము 

గోవింద మంచనళర్శ, టిట్టికసెట్టి అను మిత్రుల సంఖా 

వణ రూనమువ వెల్వడిన శృంగారవర్డనలతో కూడిన 

శాన్యము ఇందు శావిపాటి |క్రిపురాంతకుని |'చేమాథ్ 

ళామము ననుఫరించి అనాటి ఓరుగంటినగరము చక్కగా 

వర్మించవిడికడి ఇది వినుకొండ ఎల్లభీరాయ కృశమని 

అంరున్నది శాని (ప్రతిపద్యమునండు శ్రీనాథుని ముద్ర 

నృష్టముగా శానవచ్చుటచే నతడే చానిని (వాసి వల్లిళ 

శాయని'పేర |ప్రళటిం చియుండునని యూహింఫవచ్చును 

శ్రీలాళుడు వివిధ దేళములను, వివిధ రాజాస్థానములన్లు 

రర్శించినన్సుడు చెప్పిన చాటువు లెన్నో ఉన్నవి అవి 

అకలి నిశిక పరిశినమును పరిహాస [పియక్వమును 

శ్వీచ్ళావ ర్తనమును వ్యక్తము చేయుచున్నవి (క్ర్రీణా 
థులి వైరి (ప్రొఢ గంభీరమయినడి కళని పద్యముల 

నడక ను క్రేశయానమున యై చదివినళొలది చవు 
లూరించుచుండును ఈశడు శావించిన ఐను(వ్రయో 
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గమ. లీతనికి వ్యాకరణాది శ్యాస్ర్రఘులందు గల పొండి 

త్యమును వెల్లి డించుచున్న వి ఈకని శావ్యములు చెడ్డ 

వాదుల కొజ్టతంతృులై (ప్రబంధ నిర్మాణమునకు చారీ 

చూవిన్నననుటలో నతిళ యో క్రీ లేదు 

మసోభక్తుడును, కవి శిరోమణియు నైన బమ్మెరపోత 

రాజు శ్రీనాథునికి నమకాలికుడేశాక బంధువుకూడ నని 

ఇెప్పుడురు (1400 1450) ఇతడు రచించిన (గ్రంథములు 
మూడు భోగినీ ద రడ క ము, వీరళ్మద విజయము 

(శ్రీమచాంధ్ర మవోఖాగవకము వీరళ్యద్రవిజయ కర్షృత్య 

విషయమున భిన్నాథప్రాయముల] కలవు కాని భాగ 

జళశ్రలికిని, అందలి 2 లికిని గల సామ్య మునుబట్టి ్గ్ 

కులడి ఆతడు శాల్యమున రచించిన కవిత్వమై యుం, 

నని భావించుచున్నారు ఇది దజాధ్వరధ్యంనమును 

వరించు. (గ్రవింధము భోగినీదండళమునందలి వలి 

సర్వచా పోతన చానినలెవే యున్నది ఇందలి వస్తువును 

బట్టి ఇది ఆతఖి యా వనమందలి రచన యని చెప్పవచ్చును 
ఇంక మూడనడియగు భాగవతము ఆంధ వాజ్మయ 

మునకు అలంళార (ప్రాయమైనడి అంధ్రమున మనో 

ఇారకమునకుకూడ దీనికున్నంక (వళారమును, విశ్వణనీ 

నళయు లేదని చెన్పవచ్చును డాని కిందలి మధురమంజుల 

మైన వై లియు, భక్తి రరమీయమయిన వస్తువును శారణ 
ములు ఇది సంస్కృతమున చ్యానుడు రచించిన భాగ 

నళ పురాణమున శాంగ్రీకరణము అంధధ్రీకరణమున 

పోతనయు కవిత్రయము వారి వద్ధతినే అవలంబించెను, 

కాని ఈతడు సవాజముగ భక్తుడగుటచే భ క్తులశరిత్రము 

లను వర్ణించునప్పుడును, భక్తి శశ్వాదులను వివరించు 

నవ్పుడును ఆ'వేశవరుడ (గ్రంథమును మూలముకం'ె 

వి వత్ శరము గావించియుండెను ఇందు వంజెండు 

స్కంథములున్న వి శాని పోతరాజు రచించిన (గ్రంథమున 

కొంఠభాగము శిథిలమైపోవుటచే ఆ కిథిలిత భాగముల 

నికరులు పూరించిరి వీరిలో వర్చూరి సింగన వస్థ న్కంధ 

మును, గంగన ఎంచమన్మంంధమును, వెలిగందజ 

భారయ రీశాదళ, చ్వాదళ వృంధములను రచించినట్లు 

శలియుచున్నది తృతీయ, చతుర్థ, దళతుష్కంధో శ్రర 
ఛాగములందుగూడ నచ్చటచ్చట ఇారయ రచనమున్న 

దని చెవ్పుదుకు భాగనతమున విష్ణుని Cu వింశళ్యవళార 

ఆంధ్ర వాష్ళ్మయ దరీశ్రమ 1 

ములు వర్షింపరిడినవి ఇం చాచేవుడు భక్తులను రతం చిన 

గాథలును, రావనులను ఎంవారించిన వృత్తాంళములును, 

సర్గ (వతిసర్గ శాజనంళ మన్వంత రముల చరిత్రములును 

విపులముగా వర్ణింపబడినవి గకేంద్రమోతము, వన్లోద 

'నామనచరి| తలు (ధ్రువాంబరీషుల ఉపాఖ్యానములు, 

రుక్మిణీ కల్యాణము మున్నగు నిందలిణాగము లాంధ 

మున ఆ జాల విదితములై నవి ఇందు క రృజ్ఞాన మార్గ 

ముల (పన క్రీకూడ లేశపోలేదుళాని భక్తిమౌర్గ (ప్రళంస 

హెచ్చు ఇందలి దళమస్కంధమున (శ్రీకృష్ణుని బాల్య 

(క్రీడాదు లెంతో మనోవారముగా వర్జింవబడిన్న పోతన 

ఇందు గోపికల నుధురథ కిని స్యాదయ రంజకముగా 

వర్ణించెను. ఇండు పోఠన ఆల్మీయాంళ మెక్కునగా 

గోచరించును అందుచేతనే ఈ భాగ మద్భుశమైన ఒక 

గీతి శాన్యము (౫౦) వలె శాననచ్చును పోతన 

వర్ణనలు మిక్కిలి విళదములై నర్జ్యమును ఫకితలకు 

సొజుత్కరింన జేయుచుండును ఇకనినైలి అకిమధుర 

మైనది తెలుగుభాషకు నినర్గమైన సంగీత సూధుర్యము 

లీని శావ్యమున నర్వతోముఖముగా గోచరించును 

ఇరని కలంళార (ప్రీతిమెండు వర్ణన సందర్శముల నీత 

డంళ్యాను పొనముల నర్గికముగా 'వాడుచుండును 

అందుకే నీశని కవిత మృదంగధ్వవ్యమగత మైన మృదు 

సంగీతమువలే వినిపించును సండితులనక, సొమరులనక, 

వృద్ధులనక, వాలురనళ (న్ర్రీలనక, పురుషులనక ఎల్ల 

ఆంధ్రుల |ప్రీశిని చూరగొన్న మవోళాన్యము భాగనతము 

చారయాదులు ఈము రోచనలందు పోఠన నే అనుకరింస 

యత్నించిరిశాని అందు కృతకృళ్యులు శాజాలకపోయిరి 

నీరు మువ్వ్వురిలో సింగన మిగిలిన యిరువురికం'జె సమర్థు 

డుగా శానిపింఛును 

జక్కన విశ్రమాత్క చరిత్ర మను కథా శాన్యమును 

వాన్ చేశరాయల కడ గణకుడుగానుండిన సిద్ధనో 

మాత్యువ కంకిళము దేవెను (1406 1828) ఈశడు మంచి 

నండితుడేశాక అనధాన నిర్వవాణాడి ప్రజ్ఞలుహడ కల్లిన 

వాడు ఈళాన్యమున కక(వ్రవ_ర్తకుడై న వి కమార్కుడను 

మవోళాజు చేసిన అద్భుశకృత్యములు వర్షింవబడినలి 

ఇందలి వీళాద్భుత రనమయములైన విచిక కథా 

వృళ్తాంతము లన్చటిచారి కట్టి గాథలవైగలి మక్కునను 
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ఆంధ్ర నాష్మయ చరిత్రము 1 

వ్యక్షముచేయుచున్నఏ ఇందలి శైలి సరళమై రసవంక 

ముగా నుండును బుతుపులను వర్థిం చుపట్ల జక్కన 

నూత్మపరిశీలనము [ప్రకటించెను ఇంది గల (క్ర్రీశ్రై లాడి 

పుణ్య జేత్రముల నర్జనము జక్కన క క్రితత్సరతను 

న్య కృముచేయుచున్నది 

అనంశామాత్యుడు రప నరణము, అనంతునిఛందన్సు, 

భోజరాజీయము అను  ఎభములను రిచించెను ఇందు 

మొడటి లెండును లతణ గ్రంథములు అనంతుడు రపొ 

భరణమును శా ౪ 1858 &ో (క ౪ 1404) ముగించి 

నట్లు కెల్పియుభ్నాడు ఇతకు గురుబేనకాథ క్రియుతుడు 

తన భోజశాజీయమును గురూవణేళము ననుసరించి 

అహోబల దేవుని కంకితము శావించెను ఇందు విక్రమార్క 

ఛరిత్రమందువలెచే భోజులిగూర్చిన కథలు పర్మింసంిడినవి 

ఈ కథలన్నియు నీకి వధాననులై ఉన్నవి ఆంధ చేళమున 

ను ప్రవిద్ధమై నత్య(వ్రభావమును నిరూపించు గోవ్యామ్ర 

నంచాద మీ (గ్రంళముళోనిడే ఇందు కరుణరనము 

శకళ్కుగా పోమింవబడినది ఇతనిశ్రైలి (రాశాపాకమై 

మిక్కిలి మృదుమధురముగా నుండును ఇతడక్కడక్కడ 

గృవాజీవికమును, (ప్ర్రీల సంభామణారులను చక్కగా 

వర్గీ ంచియున్నాడు 

శౌకన (శీ ౪ 15వ ళశాల్టీ పూర్వార్థము) 'కేలుగున 

వారిశ్ళంద్రోపాఖ్యాన నవనాథచరిత్రలు అను ద్యినద 

శావ్యములను, సంవ్కృతమున లఅతణదీనిక అమ ఛందో 

[గ్రంథమును రచించెను ఇతడు వద్మసాయకళాజులు 

పొలించిన రాచకొండ శాజ్యమున నివసించెను ఇతడు 

(శ్రీతైలమల్లి శార్డువడేవులి భక్తుడు ఇకని పరిళ్చందో 

పొఖ్యానమునందలి కళకు మూలములు స్కాంద, 

మారం డేయ వుశాణములు కెలుగున ఈ కళ్లను వ్వతం(శ్ర 

|వ్రవంధముగా రచించిన మొదటికవీ ఈశణే ఇం దిశడు 
వివిధప్యాశలను విృష్టకేఖలతో కీర్చిరిలైను |ప్రళ్ళతినర్ణన 
అను రూవవర్రనలను పొగనుగా నిర్యగాంచుటలో ఇళడు 

మిక్కిలిడిట్ట నననాథచర్మిత సిర్ధినొందిన శినేయోగుల 

చర్మిత్ర ఈ నవనాథులలో మీనశాశుడను వా డపార 

మహిమాన్వితుడు రాజరాజు కుమారుడని లోకమున 

(మ్రద్ధుడైన షారంగధరునిళథ ఇందు మాళనచేశచున 
జరిగినట్టు వర్లింవజడినది ఖండికాంగుడై న పారంగుని 
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నో 

మీననాథుడు కాపాడి సిద్భులలో కలువుకొ వేమ గౌరన 

వైర మృదువై జాకీయోక్తులకును పా మెళలకుసు 

వరివాలమై మిక్కిలి సరనముగా నుండును హోహ్యరన 

పోవణమున ఈత డం టెచేసిన చేయి నననాథ చరితము 

నందలి నంచక పురోహితుని కథయు, హరిళ్ళం దో 

పొఖ్యానమందలి కలవాకంఠీ కాలికౌళికుల నృత్తాంత 

మును ఇందుకు శార్మాణములు 

మడికి సింగన పద్మవుశాణో శ్తరఖండము, వావన్థ 

రామాయణము, భాగవత దళమన్కంథము అనువానినే 

శాక నకలనీతి సమ్మశతమను సంళలన (గ్రంథమునుగూడ 

చెను ఫద్మపురాణో త్తరఖండము సంస్కృతము? 

నందలి ఆ పుఠాణభాగమున కనువాదము ఇందు మాఘ 

స్నాన మావోత్మ్య్యమును గురించిన కథలును, క్త 

చరి[శ్రమును మనోహరముగా వర్ణి ంవనిడినవి ఈ కథలను 

వసిస్టమహార్షి దిలీవువకు చెప్పియుండెను ఈ కావ్యము 

"కెలంగాణమునం౦దలి సల్భి మండలమునకు (వకువైన 

మువృయభూపాలుని మంి అగు వెలిగందల కంధన 

మంత్రికి అంకితము చేయబడినది వాసిస్ట రామాయణము 

సంస్కృశమునందలి జ్ఞాన వాసీస్టమువకు కెలుగు వసిష్ట 

మహర్షి కిని శ్రీలాముని$ివి జరిగిన అధ్యాత్మిక సంచాదము 

బిందు వగళశ్రైలిలో వర్ణింపబడినవి భాగవత గళను 

స్కంధము ద్వివద కావ్యము తర సన్మంధముల బాతడు 

శెలిగించినట్లులేదు ఇతని ర్విపదరచన మిక్కిలి నరనముగా 

నున్నది సకలనీతి సమ్మతమున సంచకం[తము, నీతి 

సారము శామందకము, బన్జాోనీతి, భారకము మున్నగు 

పూర్వ గ్రంథములనుండి చక్కటి నీతిపడ్యములు సింగ 

హింనేఐడీనవి నడుమనడును వీంగన స్వయముగా (వావీ 

వర్యములుకూడ  విందుగలవ్చ ఈతనినైలి సరళమై 

సర్వజన సుబోధముగా నుండును 

దగ్గుపల్లి దుగ్గయ్య శాను (శ్రీనాథుని జానమరదీ 

ననియు, తన కా నుహాకవి వలననే కవిత్య మలనడె 

ననియు (వానీగొనియున్నాడు కతోవనిరత్తు నందును 

ఛారళానుశాననిక సర్వమునందును గల నొచిశేతుని 

కథను వస్తువుగ్యాగహించి ఈతడు చక్కని ప్రబంధముగా 

నంతరించెను ఇందు శాంతరసము వ్రథానమై యున్నది 

ఇందలి శైలి నులక జాక్రీయ నడనులకోడను, సామెతల 



తోడనుగూడి చాల రమణీయముగా ఉండును ఇందలి 

కథయు అడి వెళ్లిడి వేయు నీకులును మిక్కిలి ఉదా త్రము 

లుగా నుండును ఈ యుగమునందిలి [వళ రచనలలో 

= ఇది ఒక్షట్రి 

శొరవి గోపరాజు (కీ శ 15 వ శళాబ్దిపూర్వార్థము) 

పీంహోనన ర్యా|శింశిక ఆను కథాశార్యమునము ళ్ వించెను 

భోజరాజు విక్రమార్కుని సింహాసనము నధిరోహింవవచ్చు 
నన్ను డందలి సాలభంజిక అతనిని 'వారించుచు చెప్పిన 

మువది రెండు చక్క నికళ లిందు వర్ణింపబడినవి ఇందు 
గోపరా కాయా నందర్భములం 'దా కాలమునందలి 

విద్యల ప్వళానమును, ఆచారములను దర్శి గన 

సర్వజ్ఞతను సూత్మపరిశీలనమును వ్యక్తము శేని 

ఇందలిశై ఏ నసాజమై కథనమార్గమున నడచుశుండుమ 

ఆగ శ్రసీద్ధ మైన సంప్కృత పంచతం[తమును దూ 

గుంట బారాయణకలి అనువదించి (1610) మాధననర్శ 

వంకీయుడయిన బనవ భూపొలుని కంకితము శావించెను 

ఈ శావ్యము (వ్రవంచమునందలి ఎల్లి భావలలోని కనున 

దింపవిడి ఉండుటయే దీని అవ్రకిమాన [వళ సీకి శార్కా 

ణము ఇందు మి[శ్రఖేదము, నుహృల్గాళము, సంధి విగ్ర 

వాము, లట్ధనాళము, అనినృుళ్య కారిశ్వము, అను ఐదు 

భాగము లున్నవి ఇందలి ప్యాగ్రలు చాలవరకు వకు 

పజ్యారులే ఆవి యొనగించు నంశ్రామాములు నీతి ధర్మ 

ములితో నిండారి అద్భుతములుగా నుండును వీటి మూల 

మున కవి మానవుల మొననములకు నొప్పికలుగకుండ 

నీతి ఢర్మములేశాక జీవిత రహస్యములను, రాజనీతి 

విశేనములను బోధించియున్నాడు నాశరాయణకవ 

శైలి కళాళథనమున కనుగుణమై సరళమై ఎడవెడ 

వోన్యరవముతోకూడి మనోవారముగా నుండును 

ఈ యుగమునకు చెందిన విద్వత్క వులలో పిల్ల అమజ్జ 

వినబీరభ్మదు డొకడు (1490) ఇతడు "చెక్కు గ్రంథము 

తిను రవించినను శృంగారశాకుంతరి మును శకుంతలావరి 

ఇయము, కై మిని శారకము ఆను శెండుకాన్యముళు 

మాశ్రమే ఉపలభ్యము అగుచున్నవి ఇందు శృంగార 

ఇాకుంఠలము, శకుంతలా దువ్యంతుల వివావామును 

వర్శించు శృంగార ప్రబంధము వినలీరథ[దు డిందు భార 
తమునందలి కకణేశాక శాశిచానువి అవిజాగ శాకుంత 
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అమునందలి కథనుకూడ అనుపరింశెను ఆ నాటకము 

నందలి “వెక్కుళ్లోకము కందు సందళ్భానుపారముగా 

ననునరింపభడినవి నంస్కృతమునంధలి నాటకము 

(వ్రబంధరూవము నొందుట కిది "కెండవ ఉచాహారణము 

'శ్రీవాథుని శృంగారనై పధమువలె శృంగార కాకుంత 

లముకూడ తరువాత వెలిసిన |ప్రవింధరచనకు మార్గడ ర్భక 

మయ్యెనవి శెన్నవచ్చును శ్రైమినిభారతమున భారతము 

నందలి అళ్వమేధపర్వములోని కథయే విపులముగా 

వర్ణింపబడినది అం దద్భుగములయిన కథ అవేకము 

లున్నవి అళ్వమేఛాళ్వయితో 'నేగిన భీమార్జునులు చాని 

నరికట్టినవారి నోడించి, దిగ్యిజయముకానించుట యిందలి 

(ప్రభానవృత్తము (వమీలకథ, బకువావానునికళ, చంద 

వోన చరిత ఉడ్వాలక మేరి కథ, కుళలివోపొభ్యానము 

మున్నగున విందలి కథలలో |ప్రసిద్ధములయినని వీనవీర 

శద్రుని లి ఈ శావ్యమున పరిపక్వత నందివడి దీనిని 

రచించు నందర్భమున చే ఆకడు “వాణి నారాణి' అని 

శెప్పెనందురు ఈ కావ్యము విజయనగరము పాలించిన 

సోళువ నరంంహరాయల కంకితము చేయబడినది 

ఈతని రచనలో శ్రీనాథుని ఛాయలు చెక్కు చోట్ల గోచ 
లించును 

నంది మల్లియ, ఘంట నింగనలు కెలుగునందలి 

మొదటి జంటకవులు (1 ౪ 15 వళళాల్ది ఉ శ్తరార్థము) 

(వ్రలోధ చంద్రోదయము, వళావొపురాణము అనునవి 

నీర రచనలు ఇందు (ప్రభోధ చం[ధోదయము సంస్కృత 

మున కృష్ణమి[కుడను కవి రచించిన అ'పేరుగల వేదాంత 

కోధకమైన బాటకమునకు [ఆశంధరూవమైన అను 

వాదము ఇండలీ (పశానరసము శాంశను కామ 

శోభ లోభమోనా వివేశాదులు, శ్రఛ్చా విష్ణు కు 

వనిషదాదులు ఇందలి పాత్రలు మనూనవుని అంకరంగ 

మునమండు ఉత్తమ |వ్రకృతులకును, దుష్ట దకృతు 

అకును జరుగు Ber సంగ్రామ మిందు వర్గింగబడినది 

శామవ | ప్రకృశుల ఓటమియు, వి వేకునిగెలువును, (వబోథ 

చంద్రుని ఉదయమును చివర చక్కగా విరూవీంగబడినవి 

శ్లీష్టమైన వేదాంత విషయమునుకూడ నీజంటకవు లిందు 

రమఖీయముగా నర్వజన మబోోధముగా వర్శించుటలో 

శచు (బ్రతిళను (న్రదర్భించినారు ఈ ప్రబంధము చాచి 
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శేశోపాల్యాన కృతిళ ర్రయైన అనంశామాక్యునీ గంగ 

యశే అంకితము చేయబడినది వరావా పుఠాణమునందలి 

బిశేషభాగము |బ్రతచాన మహిమలతో నిండియుండును 

ఆందుచే మల్లియ ఎంగన అందలి రనవంతములై న భాగ 

ములను మాత్రమే (గ్రహించి నర్గనాదులను జెంచి ఈ 

పురాణమును |ప్రింధమార్గమున రచించిరి ఇందు 

దుర్జయ రాజు వృత్తాంతమున శృంగారరనము చక్కగా 

పోజంవజడినది విరహ మృగయా వివోళాదు లిందు 

ప్రలీంధోచికముగా వర్షించబడినవి ఇందున్న అర్జునకి అను 

శిల్లాంగనకథయు, "గౌతమమపార్షి కళయు, 'గౌరీళల్యాణ 

వృశ్తాంతమును మిక్కిలి వృాద్యములుగా నుండును 

ఈ ₹ వ్యము కృష్ణదేవరాయల శం|డ్రి అయిన నరన 

కాయల కంకితము చేయజడివది కవులు శివభ క్రి తశ్చరు 

లైనము వై స్టఛావళారక థావ్రభానమైన వురాణమును 

వర్ణించుట వారి వమమిరద్ధికి 'శార్కాణముగా. ఉన్నది 

ఈ జంటకవుల రచన జాగుగాళ అనీ పాచ్చుతగ్గులు లేళ వక 

శని క _ర్భృళమువలినే శానిల్లుచుండును వీరి శావ్య 

ములలో కళా నందర్భమునుఖట్టి ప్రొఢ మైన సంస్కృత 
శైలియు, సరళమైన యచ్చకెలుగు రచనయు కూడ 

కావవచ్చుచుండును ఘంఓ వీంగనకు మలయమారుతకవి 

యను విదుదబుగలడు నంది తిమ్మన ఇతని మేనల్లుడు 

వెన్నిలళంటి నూరన గిన్షువురాణము శాంధ్రీకరించి 

గుడ్డూరుళ కథివతియైన రావూరి రాఘవ రెడ్డి కంకితము 

చేసను (శ్రీ ్ళ 16 వ ళశాల్టి పూర్వార్థము) లిష్ణు 

వురాణము నంవ్కృతమున వరాళరకృతమని నూరన్న 

శల్చియంజెను. ఇందు పూర్వభాగమున విమ్ణువి అవ 

శారకథలును, ఉ క్తరఖాగమున (నతధర్మ వేదాంకజ్యోతి 

శాస్త్రములను సంకంధించిన విషయములును వర్షింన 

వడి యుండును అందుచే సూరన రవవ్మడచన కనుకూల 

మైన ఫూర్వభాగమును మాశ్ర మే ఆంధధ్రీకరించెను ఇందలి 

కళలు సెక్కు భాగనతమువం దున్నట్టివే (ప్రన్లోదుడు 
శని విస్ణుళ క్టి మహొనుచే హిరణ్యకశిపుని గూడ విస్తు 

భక్తునిగా మాౌళ్చెననీ ఇందు వర్జింపజడినది ఖాగవకమున 

వలెనే ఇందును శ్రీకృష్ణుని చరిత్రము మిక్కిలి రమణీయ 

ముగా నుండును నూరన అడథరతోపాఖ్యానము, 

మాంధాతృ చరిత్రము, 'శారాళళాంకవృ్తూంతము అను 

'వానీ నిందు నేర్పుడో వర్షించెను కృష్ణరాయలు ఆము క్ష 

మాల్యదయందలి ఖాండిక్య కేశి ధ్వజో పా భ్యాన ను 

నిందుండియే [గ్రవాంభిను సూరన్నకెలి పురాణశైలి 

ఇతని రచన దీర్భశ్ళంగోర వర్ణనల జోలికిపోక, wk 

ముకు విడువక, సంగనామై ఎరళముగ నుండును 

ఆంధ్ర వాక్టయము మొదట పఫురాణానువాద 

ముళతో నారంభించినది శివకవి యైన నన్నె చోడుడు 

న్వకంత మార్గము నవలంయించి కునూర నంథనమున 

(వ్రవింధలీజములు వెదజల్ళెను ఎజ్జన సోమనలు పురాణము 

అందే [ప్రభంధసొధయునకు పునాదులు తీర్చిరి (శ్రీశాభుని 

మలో ఆ పద్ధతి పరిపుష్టినొంది స్థిరమైన ఆకృతిని 

ఛాల్ళినది ఆతని కాలమున శాన్యవాటక ములకు అను 

చారములేశ్రాక చెక్కు. స్వతంత్ర శాన్యములు కూడ 

'వెలునడీనవి ఈరికిగా రాయలశాలమునాటికి వ్వతం[౮ 

ప్రవంధరచబానుక్రూలమైన వరిస్థీతి వర్పడినది 
ది వేంఅ 

ఆధ్రవాబ్మయ చరిత్రము 11 (క్రీ శ 1600. 
1800) 8 ౪ 15 వ శళాల్షిదివరకు వెలసిన ఆంధ్ర 
వాష్టయమున ఎడనెడ శొన్నిస్వసం త శావ్యములుకూడ 

కనబడుచున్నను ావుళ్యముమీద అన్ఫటి రచనలు 

చెక్కు సంస్కృత మునుండి అనువదింపబడీన చే తరువాఆ 

"వెద్దనాదులు వుఠరాణములనుండి ఇకిన్ఫ శ్రమును గ్రహించి 

వర్ణనాదులలే దానిని వెంచి ధీరోదా త్తనాయక ములును, 

శృంగార రవ్మవధానములును, వంచమాశ్వాన పరిమిత 

ములును ఐన శావ్యములను, అలంకారిళమైన శైలిలో 

(ఛాముట కారంభించిరి వీటికే (గ్రవింధములని వేరు 

ఉత్ప శ్రీనిఐట్టి చూచినదో |ప్రకష్టమైన బంధము (కూర్చు) 

గల వకావ్యము వై నను [వ్రబింధమని చెప్పవచ్చును తిక్కన 

కామ రించిన భారత భాగమును |ప్రజంధమండలి యని 

చీర్కొ నెను ఎజ్జున శన నృనింవాపుశాణమును |ప్రబింధ 

మని వ్యవవారించెను నన్నిరోడుడు, బాచనసోమన్క 

(శ్రీవాళుడు, వీనవీరళద్రుడు మున్నగుచారి రచనలలో 

(వ్రవింధ లతణములు చెక్కు శానవచ్చును శాని అట్టి 

శావ్యములసంఖ్య ఆ రోజులలో రచింపబడీన ఇతర రచనల 

సంఖ్యతో పోల్చిచూచినతో మిక్కిలి స్వల్పమగుటశేకను, 

శ్రీ 1000 శ్రరునాత అట్టిశావ్యములే విరివిగా రచింప 

న 



లడుటచేతను ఈ యుగమువకు (| ళ 160%.1800) 

|ప్రదింధయుగమను రూఢి నామ మేర్చడినది దీనిని రాయల 

యుగము, నాయకరాజ యుగము లేక దషిణాం ధ్ర 

అని రెండు భాగములుగా విళజింపనచ్చును 

అష్టదిగ్గజములని (గ్రనిద్ధివడినిన మహాకవుల చాదరించి, 

వారిచే రగవత్తరముతైవ మవివ్రలింధను.లను రోచింవ 

"శ్రే అం(గ్రవాళ్ట్యయమున శనశాలము నువర్ణయుగమై 

యలరారు నట్లొనర్చిన వాడు సాహితీ సమరాంగణ సార్వ 

శౌముడు క్రీగృక్ణకేవరాయలు ఇతడు థీ శ 1500 

మొదలు 1580 వరకును విజయనగర సొ మాజ్యమును 

పొలించెను వంస్కృత మునకు భోజనునరాజునలె ఆం 

మునకి మవో రాజు అనన్య సామాన్య మైన అభ్యుదరయము; 
కలిగించుటచే ఇతనికి అంధ్రభోజుడను పార్థళనామము 

కలిగినది ఇతడు వలువురు పండితులను కవులను పోషిం 

చుటయే కాక, శానుకూడ విద్వత్కవియె నంవ్య్కృశాం ధ్ర 

ములందు బహ గ్రంథ ములు రోచించుట ఇతని శా; 

(వ్రియత్యమునకు శార్మాణసు ఇతడు న్వరచిత మైన 
ఆము _కృమాళ్యదయను ఆంధ్ర పజంధము నవకారికలో, 

మచాలన చరిత్ర, సశ్యావధూప్రీణన ము, సకలకభా పొర 

నం[గ్రపాము, ల్లానచింకానుణి, రనమంజరి మొదలై న 

సంవ్కృత (గ్రంథములను రచించినట్లు చెన్చుకొని 
యున్నాడు శావి అవి ఇవ్పుడు అథ్యము అగుటకేదు 

ఛాయలు రచించిన ఆం ధ్ర(ప్రలంఢము ఇముక్త 

మాల్యర గోడారేబీ (శ్రీీరం గేళ్వరుల (ప్రణయ వృళ్తాంళ 

మిందలి వ్రభాన వన్తువు గోదాకేవి మొదట ధరించిన 

పూలమాలలు తరువాత గ్రీరంగేళ్వరుని కర్చింవబడిన 

హేతువుచే ఆమెకు అము క్రమాల్యద అను "పేరు కలిగినది 

ఛాయలు నవాజముగా వై.న్లవముతమునండు అభిమానము 

కలిగి తన్గక (హదారమునం చానక్తి వహించినా 

డగుటశే ఆము కృమాల్యదయందు (వస్తాను ప్రవ క్షముగా 
విష్ణుపోరమ్యమును (ప్రదర్శించు నుషాఖ్యానములు కొన్ని 

శేర్చియండెను భాండిక్య శీశిధ్యజో పాభ్యాన ము, 

యామువాశాక్య చరిత్రము, మాలచదానరి కథ అందు 

ముఖ్యములై నలి అచాంఠర |ప్రవేశశముశై న ఈ కథల 

చేతను ఛాయలు. కావించిన డిర్భ్యములై న (గీన్మ వరా 

శరద్వనంతర్తు వర్ణవములకేతను, యాముచాచార్యునిలే 

అంధ్ర వొక్కయ చరిత్రను = 11 

కుమారునికి చెప్పించిన రాజనీతివిస్తారముచేతను, చినరి 
శెండాశ్యాపములలో తన్స మీగిలినవానిలో (ప్రధాన కథకు 

నంవింధించిన వృత్తాంతము నృుగ్యమై యుండుటశేతను 

ఈ|వవింధమున వై పక్యమున కిం చుక భంగము వాటిల్లిన 

దని ఇెన్పవచ్చును ఇందలి కథావర్లన పరిపాటిని పరికించి 

నచో ఇదియొళ చిన్న విష్ణు వృురాణమునశె క్రలిఎంచును 

ఉపొఖ్యాన వర్ణవావి _శ్షృకులిచే (ప్రానకథ మరుగు 

వుచ్చబడినను ఆము కృమౌల్యదకు |ప్రబంధచాబ్మియమున 

ఉన్నత స్థానము ళల్చించు గుణవిశేషను లందు ఫక్కు 

లున్నవి రాయలు సర్మించిన గోచారేవి విరహము ఇతర 

(ప్రబంధములందలి విరపొవర్షనళంయు విశిష్టమై దైహిక 

మును, నీచమునైన 'మోవామును శాక నోర్షమును, 

పవిత్రమువై న అనురాగమును (బ్రక టించుచున్నది ఇందలి 

బుతునర్ణనములు నూ జ్యాతినూత్ము వివరములతో కూడి 

ఆయా బుకువులను నశిశలకు [పశళ్యతము జేయుచు 

ళాయళ |ప్రక్ళశినరిశీలన పొటనమును వ్రకటము శాలించు 

చున్నవి బుకువుల నింత వి న్హృతముగను, పవెజ 

మనోహరముగను వర్మించిన కవు లాం[శ్రవాదయమున'నే 

శాక సంస్కృతమునకూడ లేరనినశో ఆవిళయో క్రి 
శాళొరిదు రాయల రాజనీకినర్ణనము కేనల (గ్రంథ 
పకనజగ్యము కాక అనుళవసిద్ధ మగుటచే మిక్కిలి 
నవాజమై అరిగారుచున్నది 

ఉపొఖ్యాన ములను కచించుటలో రాయలు గొవ్బ 

చేర్చు |వ్రదర్శించెను ఖాండిక్య కేశీధ్వలోపొఖ్యానమును, 
మొలచానరి కథయు క భానిర్భాణ శిల్ప రునకును, పాత్ర 

చిత్రణమునకును, సంభాషణా వై వుణ్యమునకును శెలవులై 

మిక్కిలి వృాధ్యములుగా నున్నవి భాండిక్య శేశధ్వజు 

అయు, మాలచాసరియొక్కయు, పొండ్య రాజు భార్య 

యొక్కయు శీలములు అతి పవమిత్రముశై ఆదర్శ ప్రాయ 

ములుగ నున్నవి రాయలు మవోరాజయ్యు పొమాన్య 

(ప్రజల గృవాకీవిశఘును, నుఖదుఃఖములను, |వ్రక్ళతి 

యందలి వివిధ ప్రాణుల స్వభావములను చక్కగా వర్ణించి 

యుం'ెను ఆభాటి వజాళీనికమునకు ఆము క్షమాళ్యద 

ఆదర్భ్శమై భాసిల్లుచున్నది 

అము క్షమాల్యదళో పలుచోట్ల రాయలకు వేధచాబ్బు 

యముతోడను, ఉవనిమత్తులతోడను, తోహోతిన |కళ్ళత్ 
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ఆంధ్ర వాళ్మయ చరిత్రము = 1 

శాస్రుములతోడను వుశాణములతోడను గల గాఢ 

వరిచయము వ్యక్త నుగుళున్నది విన్దుచిత్రుడును, 

యాముచాచార్యుడును అన్య మతములము ఖండించుచు 

విష్ణుమళా _శ్ర్వమును (ప్రదర్శించునపుడు శాయలు (వివా 

నూత్రములనుండియు, ఉవనిషత్తులనుండియు 'వెక్కు 

వాక్యములను ఉద్ధరించి యుండు వై_స్లనమశ రవాన్య 

ముల సెరుగుటక్రై ఆతడు (ప్రస్థానత్రయము జే కాళ దివ్య 

(ప్రజంధములను కూడ తుణ్ణముగా పరించినట్లు తోచును 

అయా పందర్శముళం చాకడు గ్రదర్శించిన కవి సమయ 

పురాణక భావరిజ్ఞాన మశ్చెరువు కలిగించుచుండును 

ఆము శ్రమాళ్యయందలి శై, 20 మిక్కిలి (కొథముగా 

నుండును రాయలు రీర్చపమాన ములను వాడుట యేశాక 

పలుదోట్ల బాక్యయాోజవయేండు సంస్కృత భాషా నం|్ర 

చాయముబే అనునరించుచుండును ఎడనెడ [ద్రావిడ 

వరములును, మారుమూలివేదముళును కూడ గోచ 

రించును ఆతడు చిన్న నమానమున గంభీరమైన యర్థము 

నిమిడింత యత్నించినశోట్లు సెక్కు. కలను అం 

ఈ శాన్యము పండిశై క వేర్యమై పొమాన్యులకు దురన 

గావానుగుట సంభవించినది. ఇట్లని రాయలు ఆముక్త 
మాళ్యదలో సుంళ కాశీయపడములను రమణీయముగా 

మున యోగించినచోట్లు కొన్నీ లేకపోలేదు “కుంనటిలో 

ఇఅనుర్, “గున్ముడిళాయంత ము'క్తెము", “ఇంటిలో 

'జేరుముల్లు ", జక్కుల బోనంబులు" మొదలగు చక్కని 

జాతీయములతోడను, నరవ నరళ నంభావణముఅతోడను, 

చినర్గ నర్షనలతోడను కూడిన పద్యములు "పెక్కు ఆతడు 

రలించియుండెను కాని మొత్తముమీద ఆముక్తమాల్యద 

యందలి పాకము వారికేళపాకో మనియే శెన్చనగును 

'శెలుగునంరలి (ప్రొఢ | ప్రబంధములిలో ఆము క్ల 

ఉత్తమస్థానము వాక్రమించి |ప్రక్యేళ గొరనము ఛార్జిం 
చిన దనుటలో అత్యుక్తి యడజాలదు 
శాయల ఇస్థానమున అష్టడిగ్గణము. లను వేరుతో 

ఎనేమండుగురు మువికవ్పలుండి రని (క్రసిర్ధి వీరందరును 

కెలుగుకవులే యని నిశ్చయముగా చెన్నజాలము అన్నటి 

'కెబగుళవులలో వయన్సుకేశను పొండిత్యముశేతను 

మొదట 'పేర్కొవదగినాడు అల్లపాలి ెద్దన్న (1 శ 

ts 15%) ఇళడు “స్వారోచివమునునంక్లవ”నును మను 
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చరిత్రను, వూరికఖాపోర మను మరియొక గ్రంథమును 

రచించెను వారిక థాసారమింతవ రకు ము! దితము కాలేదు 

"పెద్దన ళన మనుచరి[త్రమును రాయలచారికే ఆంకితము 

శావీంచెను రాయలు పద్దనను సమ్మానిం చినవ్లిద క 

సామాన్య మైనది అశణామవోకవిని కోఫటగ్రామా 

ద్యచేశాగ్రవోరములొనగియ్యు గండ పెం జేరమును 

వ్వయముగా కాలికి తొడిగియు, ఎదురై నచో తన నుద 

కరీంద్రము డిగ్గి శేలూత యొసగి ఎక్కించుకొనియు, పలు 

విధముల మన్నీం చుటయేగాక “ఆం ధళవిళావతామవా”? 

యను లిరుదమును జవగి ఆదరించెను ఆంధ జేళమున 

భాగనకములి తరుగాత మనుచగితమున శే |వ్రణా 

రము హెచ్చు అందుకు పెద్దన అశాన్యమున (ప్రదర్శించిన 

రచనాకెళలమును, పాశ్రపోమణ విధానమును కారణ 

ములు అతడు మనుచరి త్రమునందలి కథను మార్కం జేయ 

వుళాణమునుండి (గ్రహించి, వర్ణనాదులచే'పెంచి, చక్కని 

(వఖంధముగా రూపొందించెను ఇందు మొదటి రెండా 

శ్యానములందును శృంగార రసా భాసముతోకూడిన 

వరూధినీ ప్రనరాఖ్యుల కథయు తరువాత వరూధినీ 

గంధర్యులి సంభోగళ్ళంగారమును, పిమ్మట స్వరోచి 

వృశ్తాంశమును వర్ణింవబడియుండుటశే శః (వ్రజంధమున 

వస్ఫ్యైళ్యము కొరవడియున్నదని విమిర్భకులు తలతురు 

ద్వితీయా ళ్య్వానమున (ల్లో త్రియుడు, జికేం(ద్రియుడు లన 
(ప్రవరుని శాంత [ప్రవృ శ్తికిని, న్వేజ్భాచరిక మైన వరూధిని 

శామ (వృ క్తికిని నంఘర్గము చక్కగా వర్గింవబడినది 

వరూధినీ ప్రవరుల పాత్రలను సజీవములుగా వర్జించుటలో 

"వెద్దన చాలనేర్చు వ్రదర్శించెను ఈశనిళ్తైలి (పొఢమై 

ఛాళాశుద్ధి శోలిళమై, ఎడనెడ జాతీయములతోడను, 

సామెతలికోడను గూడి అల్లిపానివాని అల్లిక జిగిబిగి ఆను 

|దపీద్ధినిగడించినడి హీమవత్పర్వతమును, వ్వరోచి వేటను, 

న్వరో చికిని రాతసునికిని జరిగిన యుద్ధమును వర్ణించుటలో 

ఇెద్దనయొక్క. (ప్రకృతి వరెశీలనమును, నవాఇనర్ణన 

పొటవమును, భావనాళ క్షియు వెల్ల డియగును 
వర్ణన సందర్భమున "పెద్దన రసానుగుణముగా శళ్ఞాలం కార 

(కిని, ఛండోవై రిధ్యమును (ప్రకటించెను మానవ 
నృాదయనున జరుగు వివిధ భావనంభుర్గ ములను వర్ణం 

చుటలో ఇతడు దిట్ట రాయల అష్టానమున గండెనిండేర 



మును (గ్రహించుటకు ముందుబెస్పిన ఉళ్చలమాలిక నుఖట్టి 

ఇత డాకుధాళాకవిత్వమునకూడ చేర్చరియని కెలియు 

చున్నది 

ల కేవేరులలో వొఠళమైన తీరునులిదేవితో 
నందితిన్మున జరణముగా వచ్చెనని చెప్పుదురు |ప్రస్తుతము 

ననుచరితలో కనవచ్చు “నానామాననికాన వాననలో 

అను ముక్కును వర్ణించు పద్యమును భట్టుమూర్తి ఇళని 

నుండియే గ్రహించెననియు, ఆందుచే ఇకనికి ముక్కు 

తిన్మున అను 'పేరుళలిగెననియు (ప్రవాడముకలదు శావి 

ఇం 'దెంత నత్యమున్నదో వెన్పజాలము ఇతడు రచించిన 

(వ్రళంధము. పారిజాళాసహరణను ఇం దవళారికలో[ 
మనుచర్మికలోవలెచే కృతి ర్తయైన కృన్ణ రాయలయు 
శత్పూర్వులియు గుణగణములును నళాక్రమాదులును 

విపులముగా వర్భింవబడినేలి ఈరెండు (గ్రంథములలో 

శావింపలడిన రాయల దిగ్విజయేములను ఇట్టి మను 

చరిత్రము కం'పె పొరిజాళావవారణ మే ముందు రచింప 

జడియుండు నని (|క్రీ క 1615) విమర్శకులు ఊహించు 

చున్నారు పారికాళావహరణమునంరలి కథ నంన్క్బృత 

వారినంళమునుండి |గహింవబిడినది శిమ్మన కథలో చేసిన 
మార్పులు చాలతక్కున అందు కృష్ణుడు సక్యభామను 

అనునయించుచు అమెకు నమన్కరించగా ఆమే తన 

'యెడను కాలితో నతనితల శన్నుటయు, అట్టి సందర్భమున 

కూడ కృష్ణుడు కువికుడుకాక రసక్ఞుడై అమెతో 

సందర్భోచిత వరవనల్గానములొనరించుటయు ముఖ్యము 

లైనవి కాయ కేదోశారణమున తిరుమలిదేవిన్తా కోపించి 

ఆ మెళోమాటాడుట మాని వేయగా అకనిక పీయానునయ 

విధానమును |ప్రజోధము కావించుట కై శిమ్మున అమూలక 

మైన ఈఘట్టమును కల్పించెనని చెప్పుదురు పారిళాశాన 

వారణమునందలి (ప్రథమాశ్వాసము కృంగారరనపూరితమై 

మిక్కిలి మనోహరముగా నుండును ఇందు నక్యభాను 

[ఫొఢశ్వమును, మానినీత్వమును చక్కగా వర్షింపవిడినవి 

తక్కిన ఆక్యానములభో చంద్రోదయ, నూర్యోదయ, 

ప్రయాణ, వనవినోర, యుర్గాదులు తంంధోచికములుగా 

వర్గితములై యున్నవి |ప్రకృతీవర్హనమున తిమ్మన జాలి 

_మెలికునచూ"ెను పారీజొళానవారణ (ప్రబంధథమునే చీవర 

పుణ్యకవళ వృశ్తాంశము కలుపుట అబాభళ్యకనువి 
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కొందరందురు తిష్టునశై లి మృదుమధురమై ఎక్కడను 

కుంటువడక, మకరంద [వబావామునలె సాగిపోవును 

అందుశేశ నే “ముక్కుతిమ్మవార్యు ముద్దువలుకు' అను 

చానుడి కలిగినడి ఈతని వర్ణనలు భానగంభీరనులును, 
జాచిత్య ళోభితములు వై యొప్పారును కాని ర్వితీయ 

తృకియాళ్వానములందలి నర్జనలు అిదీగ్స ములై కథా 

గమనమున కించుక అటంకమును కళలిగించుచున్నవి 

మృదువులై న శృంగార ఛానములను రసొనుగుణమైన 

వై లిలో మనోనారముగా వర్షించుటలో తిమ్మన కృత 

వాస్తుడు 
మాదయగారి ముల్లివకూడ ళాయళవారి అస్థానమం 

దుండివట్లు శాయవాచకము వలన శెలియుచున్నది 

ఇశడు రాజశేఖర చరితము అను (వ్రకింధమును రచించి 

తిన్మురును మంత్రికి అల్లుడైన బా 'బెండ్ల అప్పామాళ్యునికి 

అంకితము చేనెను పామధన్వుని కుమారుడై న రాజశేఖ 

రుడు సింధురాజు కూకురైన శాంకినుతివి వివావా 

మాడుట ఇందలి ఇతిన్భక్షము ఇందలి కథాకళ్చనలో 

వైైచ్మికి అంతగా కానరాదు కాని శాజశేఖదనకును 

శాంథిమతికిని కాళిళాలేవ ఇద్చిన ఛిలుక నడిపిన గాయ 
చారము రమ్యముగా నుండును పీంగళి నూరవార్యుని 

(త్రథావకశీ (వద్యున్ను మునందలి శుచిముఖ ఈ చిలుకకు 

శిష్యురాలని చివ్పవచ్చును కాజ శేఖర్ శరత మిమూణ 

మున చిన్నదయ్యును మిక్కిలి రనవంశనుగా నుండును 

రనవంశముగా విశ్వము శెప్పజాలనిళే అనబకవిత 

చేప్పకయేయుండుట మేలని మల్లన వా[క్రుచ్చెను ఈతని 

(గ్రంళమున వర్ణనలు చాతిడీర్చములును కొ చిత్యపూరిత 

ములువై యుండును శృంగారరవ వర్ణ నమున కూడ ఇతడు 

చాలి న్మిగవాము [వదర్భింశెను ఈశనినైలి |ప్రసారగుణ 

భూయిస్థ్యమై ముద్దులొల్కుచుండును పొత్రోచికముగను 
నవాజముగను భావములను వర్మించుటలో ఇతడు కడు 

చేర్చరి 
“న్తుకమతిమైన ఆం(ధళవి ధూర్జటి వల్కుల శేలక కెనో 

యతులీశ మాధుకీమహిమ* అని శాయలణారికే [వళం 
పింవలడిన ధూర్జటి మవికవి  శాళవా స్తీ మావోళ్ళ్యము 

అను కత్రమావిశ్మ్యముమ రచించెను (క్రీ కాళ 

వా ్రీశ్వర శతక మికడు రోచించినచా శాచా అని కొందరు 



ఆంధ్ర వాజ్మయ ఛరిశ్రము 1 

సందేహించుచున్నారు శాలి కవిశాధో రణినివట్టిచూడ ఆది 

ఈతని కృశియేయని తోచుచున్నది ఈళతక నూంధ్ర 

శతక వాబ్బయనువకు తలమానిక నుని చెప్పదగినరి, 

ఇందు కవి పూర్వజీవితమున జాను గడపీన నర్తనమును 

గూర్చి అనుశావమును వెల్లడించుచు అత్మవరీత శావించు 

కొని యున్నాడు మచాంధులైన రాజులయుద్ధతిని, 
వారవనికాస కీని భోగభాగ్యములను ఇం దతడు 

నిరపించిన విధముచూడ వయన్సు పరిణత నుగుకొలది 

అతడు విషయ వరాబ్ముఖుడై వైరాగ్య తత్చరుడగుట 

లోచుచున్నడి ఇందలిశైలి (ప్రొఢమై ఎడసడ న్వకంత 

(వ్రయోగములతోగూడి అత్యంత రమణీయముగానున్న ది 

ఇందలి పెళ్కుపద్యములు ధూర్జటి శివళ కీ విశేషమును 

చేళ్లిడించుచున్నవి కాను రచించిన శ్రీ శ+ళనా స్తీమావో 

శృ్యృమును అరడు శివుని శే అర్చింతెను అందు దతీణ 

శైలాన మని (ప్రసిర్ధిగన్న (శ్రీ) కాళవాస్తి 1శ్రమవా క్వ 

మును 'బెల్బు కథలు నర్జింవబడినబి సంప్కృతమున 

స్కాంధవు కాణమున గల (ట్రీ శాళనా స్త్రి మావోత్మ్యమే 

దీవికి మూలము ఇందు మానవులే కాళ లిర్యక్కులుకూడ 

శివళక్షీని (ప్రదర్శించి ఎట్టు .వల్యము నందజాలెనో 
వర్తింవవిడినది ఇందలి కథలలో క క్రివరవళుడై. కివునికి 

తన రెండుకన్నులను "పెరికియిచ్చిన తీన్నడను వుళిందరాజ 

కుమారులికళయు, నువోకవియై శివుడు (వ్రానివ పద్య 

ములో కూడ తప్పవట్టీన నత్కీరుని కథయు రనవూరిత 

ముశ్రై ఆశి నునోనరములుగా నుండును ధూర్డటీశై లి 

సమా సళూయిస్థనుయ్యు ఎడనెడ, అలిశవరళోమలమై 

రపానుగుణ పదప్రయోగముతోటాడి సర్ళాడయరంజ 

కముగా నుండును ఈ శావ్యమునందలి వర్ణనలు మిక్కిలి 

సవాజమునై శవివ్రళృతి సరిశీలనపాటనమును 'బెల్లడించు 

చున్నవి తిన్ననికథయండలి ఆటవికజీనిత నర్ణనమును, 

వక్కీరుని కథయందలి గుర్శితవర్షనమును, వ్వర్ణముఖి 
(వ్రవావావర్ణనమును ఇందుకు నిరర్శనములు ధూర్జటి 

పోళనాదులనలె కవిళ్యమొళ డివ్యకళానిశేష మనియు, 
చానిలి ఈళ్వరారాధనమునశే లినియోగించుట యు క్ల 

మనియు శలచిన మహనీయుడు న్ 
అయ్యేలిరాజు రామళద్రకని శామాఖ్యుదయ మను 

శాన్యమును (వ్రానీ రామరాయల మేనల్లుడైన గొబ్బూరి 

నరనరాజున శంకికను శావించెను ఇతడు గాయలు 
సంస్కృతమున వెలయించిన సకలక ఇ సారనంగ్రహ 

మును కెలిగించి అతనికే అంకికను చేయదలచబె సని చెప్పు 

దురు ఆగ్గంథ మిష్పుడు లధ్యమగుటలేదు శ్లాము్యతుడూ” 
శామాథ్యుదయమున శామాయణకథను (పబంధరీతిని 

రచింపదలచినవా డగుటరే అందు ఉచ్యానవినోర వుస్పాప 

చయ జలకీడాదు లగు |వ్రబంధోచిశను లగు వర్ణనలు 

(వవేళపెన్టైను అవి మనోవొరముగ వే యున్నను కొన్ని 

చోట్ల కొ చిక్యదూరములుగా నున్నవి విశ్వామి[తమవార్డి 

సీత సౌందర్యమును వర్గించుసట్లను, యుమ్యళ్ళంగుని 

కథలో వేశ్యలసూయలను, విక్రమములను వర్శిందు 

ఫట్లను ఇతడు కొంచెము మేరమీరినట్లు శానిపించును 

ఇళవిరచన (పొఢమైన సంస్కృతసమాస ములకును లలిశ 

కోమ్సలములై న 'కెలుగుపదములికును నెలవై మనోవార 

ముగా నుండును ఇతనికి శ్లేష యమళశానుపొసాది ty 

అంకారములంధును చితక విశ్వమందును (వ్రీతిమెండు 

వింగళినూరభార్యుడుకూడ అస్ట్రధిగ్గణములలోవి నాడే 

అని లోకమున వాడుక శాని అతడు | కళ 16న 

శాలి తక్తరార్థమున జీవించెనని కొందరును (క్రీ ౪ 
17న శశాట్టి మొరటిపారమువరకుకూడ నుండెనని 

కొందరును చెప్పుచున్నారు. ఛాఘవపాండవీయను, 

కళాపూడ్ణోదయము, |ప్రభావశీప్రద్యున్నుము అను ఇతని 
మూడురచనలు మాత్రమే ఇప్పుడు ఉపలక్యము అగు 

చున్నవి ఇతడు కాను (నానితి నం ఇెప్పుళొన్న గరుడ 

వృరాణము నష్ట మైనడి సూరన మిక్కిలి (వకిళావంకుడు 

ఇళలి శావ్యములు మూడును క్రొ త్తదనముతో విలిసిల్లుచు 

అకని పాండిళ్య |పకిభాకళాఫిళ్ల కలను చాటుచున్న వి 

శాఘవపాండలీయను ర్వ్యర్థికావ్యము వేముల 

“వాడ భీమకవి ఇట్టి కావ్య మొకటి (వానె నని |ప్రతీలికలధు 

గాని అది అభ్య నుగుటలేడు ఇందు రామాయణభారత 

కథలు "రెండును జోడింవబడినలి ఇది చదువునప్పుడు 

విత ఎట్టి శ్లేళమును లేకుండ నే ఒకసారి రామాయణ 

కథను ఒకసారి ఛారతకథను నృష్టముగా (గ్రహింన 

జాలును సూరన ఇందు వివిధములైన శేషలను వాడి 

సంస్కృ తార్మధముఅందు తనవగల పొండిత్యవి'కేనుమును 

|త్రకటించెను పామాన్యముగ త్య్యర్థిశావ్యములందు రన 



భావొన్నళ్యము (వళటించుటకు అంతగా అవకాశ 

ముండదు కాని నూరన ఇందు కావించిన కొన్ని వళ్ల 

నములందును, (ప్రకటించిన భానములందును పామాన్య 

గశాళ్యములందువలెనే కవిళా చమక్కార మెంకో శాన 

విడుచున్నది ఈళావ్యమును అతడు ఆకువీటి "పెద్ద తీన్ము 

శాజనప అంకితము శావింశెను, 

నూరన కీ గ్లిపొధమునకు మూలన్తంభమని చెప్పదగి 
నది కళాపూర్ణోదయము ఇది కల్పితక ఖానస్తుక మైన 

అద్భుకక భా కావ్యము ఇంశకుపూర్వము (పభ్యాతవస్తు 

శములైైన శావ్యముల'వేకాని ఇట్లు కల్పిత ళావ్యములన్సు, 

(్రాసీన కవు లెవ్వరును లేరు ఇందు కలభామీణి కను వేళ్ళ 

చాయిళ ఇందలి కభాకల్చ్పనాచాతుర్యము అప్రతిమాన 

మైనది కథాళథనమున నీందు శాలి క్రమవద్గకినికాక 

నవలలోనలె శార్య శారణవద్ధతిని నూరన అనలింలీంచి 

క ఛామధ్యవృశ్తాంతముతో శావ్యము చారంభీంచెను 

ఇంచాళడు శృంగారరనమునకు సంబంధించిన వై విధ్య 

మును విలిధమన;(వ్రవృత్తులను చక్కగా (వదర్శించెను 

ఈతడు రచించిన నుగాక్రీశాలీనుల కథ అనులిన కృంగా 

రమున శాలవాలమై అతిరనుణీయముగా నుండును 

మాయాసత్య రంభానలకూఖరుల కథలో అతడు చూపిన 

చనుక్కారము అద్భు శావనాముగా నుండును మాయా 
నత్యరంభల _ఛాగ్వివాదమెంతో సవాలమై సవతుల 

స్వభావమును నృష్టము శేయుచున్నది ఇచ్చటి సంఘట 
నము ఆంగ్లబాటకక విపొర్య భౌముడై న చేక్టీయరు 

యొక్క కామెడీ ఆఫ్ ఎజ్టర్సుళోని సంఘటనమును 

పోలియుండు నలి విమర్శకుల అభిప్రాయము పాఠ 

నిర్శాణమునను, రసపోనణమునను ఇందు సూళనచూవీన 

ఇరు ఆనన్యసారూన్య మైనడి ఇట్లు కల్సితకథాశావ్య 
మును అద్భుతముగా నృష్టించియ నతడు చినరి ఆశ్వాన 

ము౭లో మధురలాలసా కళొవూర్ణుల భృంగారమును 

వర్మించువట్ల్ణ సాధారణ వ్రభంధవద్ధతినే అవలంకించెను 

ఈ శావ్యము నకడు నంచ్యాలి కృష్ణరాజునకు అంకితము 

జేసను 

్రళావతీ[వ్రద్యుమ్నుమున (శ్రీకృష్ణుని కుమారుడగు 
ప్రద్యుమ్నుడు వ జ్రనాభుడను కాతనరాజుకునూ శ్లియగు 

1వభావతిని వలచి సరిణయమాడిన కళే నర్లింవలడీగది 

అంధ్ర హావ్మయు చర్వీత్రము = 11 

ఇది శ్రక్య(వ్రబంధమే యయ్యును ఇందలి కళ యంతయు 

పాత్రల సంచాదడూనమున పాగుటళే ఒక దృశ్య కార్యము 

వలె కనిపీంచును |ప్రభానశీ గ్రద్యుమ్నుల నడును వజయ 

'దౌత్యము నడవీన శుచిముఖ అను శాజవొంనీ వాళ్ళా 

శుర్యమును శార్యసాధన 'శౌళలమును నర్జించుటలో 

మారన ఆ|ప్రతిమాన మైన చేర్చు ప్రదర్శించెను ఆతడీక్కని 
(వ్రఇంధమును కన తం|డి"వీర నంకితము శావించి అపూర్వ 

మైన పిళృళ కిని వెల్లడించెను 

మారన మవోనండితుడు కశారసామగుణముగ ఇతని 

30 |పొఢత్న (ము నొందుచుండినను ఆడి సాధారణముగా 

మృదుమధుర మైన సరళగతిచే నడచుచుండును కాకీయ 

ములను, సామెళలను 'వాడుటలో ఇతడు కడునేర్చరి 

పంకావణముల నడుపుటయందును, పాత్రల చి  క్రవృత్తుల 

చి క్రించుటయందును ఈతడు తిక్కన సోనమయాకీ సాటి 

శాజాలును శ్లేకరశనయం డీఠడు ఆర్వికీయుడు |వ్రతిభా 
వంతులైన ఆంధ్రమనోకవుల (*శేణిలో నూరనకు ఉన్నత 

మైన స్థానము కలరు 

రానురాజకూషణుడను లిరుదనామముగల కట్టు 

మూర్తిహాడ అస్టదిగ్గజకవులలో నుండెనో లేదో చెన్స 

జాలము, కృష్ణదేవరాయల ఆల్గుడయిన అశియశాను 
చాయం కొలువున కీతడు కూవణమై ఉండుటచే ఇతనికి 

రామళాజభూనణు డను లిరుదము కలిగినది ఇతని 

మొడటిపేరు మూర్గి యనియు బట్టుపలము వా డగుటచే 

ఐట్టుమూ ర్తియేను (ప్రచారము కలి? ననియు భెన్సదురు 

ఇతడు గొప్పవండికుడు అవఛానముళిందును, ఆకుకోవి 

త్వమునందుమ ఆరిజేరినవాడు ఇతడు మొదట నాను 

మంకునికిని, శరునాక ,శ్రీరామచంునికిని భక్తుడు 

నంగీకళళా శవాన్యవిధి ఇతని రచనలలో ఇకనికిగల 

వివుళా న్ర్రపొండిశ్యము వ్య క్లమగును 

ఇతడు నరసభూసొలీయ మను చానూంతరముగల 

శా వ్యాలం కారనం[గ్రహమున్సు వారిళ్ళంద్రనలోపోఖ్యాన 

నును ర్వ్యర్థిశావ్యముమ, వనుచరి శ్రమను నునోక్రబంధ 

మును రచించెను ఇందు మొరటిరి సంస్కృతమున 

విద్యానాథుడు రచించిన వ్రజావర్యుద యళోభూనణము 

ననునరించి (వాయబడిన లతణగ్రంథము ఇందు శాన్య 

ధ్వని రసాలంశాగ్లమలను గూర్చియు బాయిళాళాయకు 



అంధ్ర వాళ్ళుయ భరిశ్రమ = 11 

లను గూర్చియు గుణదోవములను గూర్చియు వివరిం 

బడినది (పతావరు[చ యళోకూమణమున నున్న బాటక 

(ప్రకరణ మిందు లేదు అందు అత్యములన్నియు వ్రశాన 

రుడ్ర వర్షనవూర్వక ముల్రైయుండ ఇందు అశియరామ 

ఛాయ మేనల్లురును, ఓజయ గాజు కుమారుడు నగు నరస 

భూపాలుని వర్షించునట్టివిగా నున్నవి 

శట్టుమూర్తి రచనలలో (శేస్థమైనదియు ఆంధ 
చొబ్బయమునకు ఆలంశారమని శెవ్పతగినదియు నను 

చరితము. ఇది రామళాయల తమ్ముడును, శాళకోట 

యుద్ధ మైనపమ్మట, విజయనగర శాజ్యము వేలినవాడును 

అగు తిరుములళాయలకు అంకితము చేయబిడినడి వను 

మవోరాజు శు క్రినుశీకోలానాలుల పుత్రిక యిన గిరికను 

వలచి చెండ్లియాడిన వృత్తాంతము ఇందలివస్తువు కట్టు 

మూర్తి, కథను నుసోభారతమునుండి (గ్రహించి, ఎడ వేడ 

వర్గనములినులేర్భి ఈ మనోప్రబంధమును నిర్మించెను 

ఇందు క ఖా రామణీయకమంతగా శానళాదుకాని, కలిళా 

ఫొండిత్య |ప్రకర్ణయందును, శావోన్నతియందును, రన " 
పోతణమునందును, శ్లేమధ్యవి కల్చనలందును ఇది అడ్వి 
శ్రీయముగా నుండును, [వ్రింధలత ఇములన్నీయు ఇందు 

శానవచ్చును ద్వికీయాశ్యాపమున కు క్రి మఖీళోలావొలుల 

వృత్తాంతము నర్జించునట్ల శట్టునూ ర్లిచూపీన కవిళా 

చముక్కారమును, నాయికా నాయకళ్వా రోపణమును 

అర్భుతములుగా నుండును తృకీయాళ్యానమునందలి 
విరవోదివర్షనలు అనవ్యపామాన్యములు లలి కానంవృత 

గాతుడైన వమరాఖ కవటములి కేషధారియగు కన 

నర్చుసఖుని నూచన ననుసరించి జయల్పడుసట్టున దృశ్య 

శావ్యంతణనులు గోచరించును ఇందలి ప్రళ్ళతినగ్హవలు 

సవాజమందరముత్తై యుండును కట్టునూ క్రితైలి 

ద్రొళరుయ్యు మృదుమధురమై నంగీతమున కనువుగా 

గోచరించును లరివోజనొపాం గేశ్యాడి సీసపద్యముల 

వడక ఆశ్యంత వ్యాద్యముగా నుండును ననుచరిత్ర 

నంస్కృతమునకు కూడ అనువదింపబడుటయే దీని 

కొక్కృష్ట్య్రమునకు కార్జాణము ఆంధ్ర ప్రబంధ వాబ్బయ 
శారవోరమున కిడి సాయళనుణి యని చెప్పవచ్చును 

తరువాతి కవు లెండరో దీని ననుకరించి యుండుటచే 

బారి రచనలకు పిళ్లు వసుచరిత్ర అను'వేరు కలిగినది, 

హారిళ్ళం[ద్రనలోపాభ్యానమను ద్వ్యర్థిశావ్య మీకని 

శుడిరచన ఇందు నలి వారిళ్చంద్ర మవోరాజుల కథలు 

చక్కగా జోడింపబడినవి రామాయణ భారతకఖలికునలె 

ఈరెండు కథలకు నన్ని చేళపొమ్య మంతగా లేకస్రోయనక్ 

శట్టుమూ ర్తి తన అపూర్వ పొండిత్యే (వ్రతికావి శేస ములభే 

అద్భుతమైన '్లేష కూర్చి వాని నేకనూడత్రమున నంధింవ 

జొలతెను ఇతని శ్లేవనంథుటన వైఖరిని పాండితీ వైభవ 

మును చూచి అచ్చెరువు పొందనిచా రుండరు, శ్లేష 

శావ్యమయ్యు ఇందలి వర్ణనలు నహాజనుందరము 

ఇలును రనవంశములు వై యొప్పారును ఈ కావ్య 

|ప్రొరంళమున భట్టుమూర్తి భక్తిణావము లెస్సగా 

వ్యక్తము చేయబడినది 

అష్టదిగ్గజ ములిలోని వాడుగా (్రసిద్ధినండియు రాయల 

శాలిమున ఉంజెనా లేచా అను నంచేవాము కలిగించు 

వారిలో శెనాలిరామకృష్ణు డొళడు ఈతని చాటువులును, 

వోస్యోక్తులును ఆంధ్ర దేళమున చాల (ప్రచారము పొంది 

నవి ఇకడు రచించిన (గ్రంథములు శెండు ఉద్భటారాధ్య 

చరిత్రము, పొండురోంగ మావోక్మ్యము ఉద్భటారాధ్య 

చరితము వైనప్రజంధము దీనిని రచించిన 'రామలింగ 
కవి శామళ్ళష్ణునికంఇ భిన్నుడని కొందరందురు కానీ 

ఇతడే మొదట లామలింగ డయ్యు తడువాక వై స్టవమును 
స్వీకరించి రామళ్ళష్ణు డఉయ్యెనని తోచుచున్నది ఆప్పుడు 

కూడ నైవమన్న ఆతనికి వై ముఖ్యము లేరు 

పాండురంగ మాహాత్మ్యము భీమనదీతీరమునందళి 

పుండరీళ జెతముయొక్క మదొత్త్యమును వర్ణించు 

చేత మాహాక్ళ రము ఇందలి కథ స్కాందపురాణము 

నుండి (గ్రహింవబడినది 'జేశ్రము, శీర్ధము, దైవము, 

అను మూడును ఉదాత్తములై యుండు |వజేళ మీది యను 

వ్రళ్నకు ఉత్తరముగా ఇందలిళథ చెప్పబడినది ఇండలీ 

ద్విశియాశ్వానమునందలి ప్పుండరీకుడను వరమ భక్లా[ 

నరుని వృళ్తాంత మతిరనుణీయముగా నుండును పొండు 

రంగ షత మౌవోళ్ళ్యమును సూచించు. నితరకథ 

'శెన్నియో ఇంకుగలవు వానిలో విగమళర్శకథయు, 

మశీల కథయ ముఖ్యములై నవి పిటియందును, ఆయుక 

వియుకుల కథయందును శామళ్ళష్ణుడు చూవఫీన కఖా 

కథనవద్ధలి మిక్కిలి రమ్యుముగా నుండును పొండురంగ 



మావోళ్ళ్యుము కడుంగడు (పొఢమైన ప్రబంధము 

దీర్గ పంన్కల్భత నమావములతోడను, ఆవరిచిత వద 

|వీయోగముతోడను కూడి ఇంధలి "శైలి వకితకు కొంక 

న టైం ఇట్లని శామక్ళష్ణు డచ్చట దృట 

ముచ్చటగొల్బు తెలుగురచన సాగింపకపోలేదు ఈ 

శావ్యమున చెక్క సాొమెతలును జాతీయములును 

సందర్శ్భోచితముగా పొదుగబిడినవి గంభీర భావ|వళ టన 

మందును, రనపొత్ర పోనణమునందును రామకృష్ణుడు 

మిక్కిలి చేర్చరి 

అష్టదిగ్గజ కవులలోనిఛాడు కాకపోయినను కాయల 

వారీ శాలమున నుండిన మవికవులలో నంకుసాల 

నృనీంవాకవి యొకడు ఇతడు శవీళర్ణ రసాయన ము 

వామాంతరముగల మాంధాత్మ చరిత్రమును రచించి 

గ్రీరంగేళ్వరునికి ఆంకితము చేనిను ఇతడు భట్ట 

నరాళరుని శిష్యుడు ఈ వరాళరుడు (క్రీ శ 1586 న 

నంవకృరములో నుండెననుటకు శాననసొత్యము కలదు 

అందుకే నృసంవాళవి (క్రీ శ 16న శళాల్టీ పూర్వార్థ 

మున నుండెనని శెవ్ప్వుటకు ఆవశాళము కలుగుచున్నది 

కవిళర్ల రసాయనము ఆరాశ్వానముల శృంగార 

|త్రలింథము, ఇందు సొంధాతృచ[శవ ర్తి చరిత్రమును, 

ఆతడు వినులాంగిని విచావామూడిన వృశ్తాంశమును 

చక్కగా వర్ణింవవిడినవి కన శావ్యమునందశి శృంగార 

రనవర్ణనమును విన్నమా[త్రమున యతి విటుడు శాకఫో 

డనియు, అందలి వై రాగ్యవర్ణనాక రనమూ[త్రమున విటుడు 

యతి కాకపో డనియు అతడు శేవ్పకొని యుండెను 
ఇందు కొంత అతిశయోక్తి యున్నను ఈ కవి ప్రతిభాశాలి 

యనుటకు పంచేసాములళేడు తఈశని నర్ణనలు గంఖీర 

ఇానళోథితములై మిక్కిలి మనోవా రములుగా నుండును 

ఇతడు శావ్యారంభ మున రాజులను నరళ్ళతిని నీరనీంచి 

యుండెను ఉఊతనిశైలి సంస్కృత నమాన కూయిష్ట 

మయ్యును ఛారాళమై మిక్కిలి రసవంకముగా 

నుండును 

తెలుగున శవిత్వము[వానీ చేరుగన్న వనికళారత్నము 

లలో ఆశుకూరి మొల్ల మున్నెన్నదగి యున్నది ఈమె 

శాలమును సరిగా నిర్ణయించుటకు ఆధారములు లేవు 

శాని పూర్యళనిస్తుతిలో ఈమె (్రినాకుని తరుచాక 
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నుండిన కవీంద్రుల నెవ్వరిని "వేర్కొనియుండవిచే, 

(ప్రవంధకవుల శాలమునచే యుంజె వరి యూహింవ వీలగు 

చున్నడి ఈమె జాను గోపవరఎు (క్రీకంశనుల్లేపని 

దయచే కవిశాకాళలము వేర్చితినని చెన్పకొనియున్నది 

ఈమె మిక్కిలి విసియముకలడి తనకు నిఘంటువులు, 

'వ్యాకరణాలంశారాది శాన్ర్రములు ఇలియననియు, 

(శ్రీశామచందువి ((వీరణముజే శా నివావర సాధన 

మువశ్షై రామాయణమును రచించిశినవియు, సవినయ 

ముగ కెల్పియుక్నది "తెలుగు కవిత్యము దుర్చోథములై న 

సంస్కృత నమాసముఖతో కూడియుండక తేటకెలుగు 

మాటళకో ధ్వని (ప్రధానమై యుండనశె ననియు, కేవె 

సోకినంతణే నోరు శ్రీయనగురీతిని విన్నఠోడ'నే యేక్థ మెల్ల 

తోచునట్టుండవ లెననియు, అట్టుగాళ గూఢళక్ణములతో 

కూర్చిన కావ్యము మూగ ెవిటివారి ముచ్చటవలె 

నుండుననియు ఈమె కవిత్వమును గూర్చి తన అభిప్రాయ 

మును ెల్లడించెను ఈమె తన రామాయణమును 

గ్రీలాయుని అంకితము శావించెను 

మొల్ల తనకంత విడ్యానంపన్నశలేదని శెక్చుళొవి 

యున్నను ఈమె శావ్యమున పొండీత్యలోవ మెళ్చటను 

శానిపింవదు ఈమె నర్గనలన్నియు వ్రతింధోచికములై 

మిక్కిలి పొఢముగా నుండును అందును సాశేకనగర 

వర్ణనము శ్లేన శజ్ఞాలం శార పూరితమై ఈమె పొండికి 

విశేషమును సలువిధముల సూచించుచున్నది అయోధ్యా 

శాండము మొదట ఈమె కావించిన |ప్రకృతినర్ణనము 

మిక్కిలి రమణీయముగా నున్నది ఈమె సుందర, యుద్ధ 

ఇాండములను కొంచెము ని నృతముగ వ్రాసినను మిగిలిన 

శాండములను చొల నం|గహీంచి బై చినది ఈమె రానూ 

యణమున కథ మిక్కిలి వేగముగా సాగిపోయినది సీళావ 

వొరణానంకరము "రాముడు పొందిన దుఃఖము నీమె 

శరుణరన నిర్శరముగా వగ్మీంచినది అఫ్లే సుందరకాండ 

మున హనుమంకునికో సీత కన వృత్తాంతమును శెప్పు 

కొన్న శుట్టముకూడ మిక్కిలి బాలిగొల్పున రై మొల్ల 

యనును వెల్లడి చేయుచున్నది కొచిత్యపోనణ 

మున నీమె అంచెనేనీనశేయి ఈమెన్హైలి మృరునుధుర 

వదగుంఫీతమును, భావఖంధురముకై సర్వజన రంజ 

కముగా నుండును 
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ఇెలుగున సంకీ_రననం లనజడు శ క్రి గేయములను 

(్రానీనవవారిలో మొదటివాడు శాళ్ళపాక అన్నమా 

చార్యుడు ఈతడు క్రీ శ 15వ శకాల్దీఉ _త్తరార్థమున 

జీవిచియుండెను ఇతడును ఇతని సంతతివారును 

శ్రీ కిరువకి వేంళ'పేశ్వరస్వామిచారి సన్నిధిని సంక్సీర్త 

నాళార్యులుగ చుండిరి. ఇతడు భకీళ్ళంగారమయము 

లైన కీత్తనలెన్నో రచించి స్వామినన్నిధిని పొడుచుండెడి 

వాడట. శ్లకని గేయములు కానవూరికములును మృదు 

మధుర వదబింధురములునై. మిక్కిలి వ్యాద్యముగా 

నుండును ఇతడు శన గోయములలళో సందర్భోచికముగ 

'వ్యానవోరిక ఛావనుగూడ వాడియుండెను ఇకనికి సద 

కవిళాపిళామనాుడను సార్థకమైన బిరుద చానుముకలిదు 

అన్నమాచార్యుని కుమారుడు 'వెదతిరుమలాచాగ్యుడు 

ఇతడు కృష్ణ కేవరాయలకు సమశాలిపుడు 'శెలుగున 

వచన్వైక రచనలు వెలయించినవారిలో సింవాగిరి వచన 

ములను రోచించిన ళృష్ణమాచార్యులు మొదటివాడు 

శెండనచాడు శేదతిరుమలా' ఇతడు రచించిన 

వచనములకు చేం॥'శేళ్వర వచనములవి'పేరు ఇవియును 

చింవొగిరి నచనములన లెచే భక్తుడుభగవంతునిి శానించిన 

విన్ననములు ॥వి ఛందోరహిశనముల్రై నను శాళరాగ 

నమన్విశముగా పొడుటస ఆసునై నవి అళ్ళలివేదన 

రూఫములును, |ప్రప క్తిపూరిశములువై న ఈ వచనములు 

భక్కిఖావభరితములై శతకములందలి వద్యములను పోలి 

యున్నవి ఇందలి రచన ఆలతియలతి చాళ్యములలోగూడి 

నిద్దస్టమై మిక్కిలి (గ్రవణానందకరమై యుండును ఇది 

శాక ఇశడు ళృంగారకీ ర్వనలు, శృంగార దండళము, 

శృంగార్భ్గ నృత్తకతకము, వేంకణేశ నీకిళశళము, 
వేంకచేగోచావారణము, చక్రవాళమంజరి అను కృతు 

లను కూడ రచించియుంజేను ఇశని కవిత ఛాళాసర్ధి 

శలిగి (దాణాపాకమై విరాజిల్లుచుండును 

శాళ్చఫాక శిమ్మళ్క. (శిగుమలాంఖ) సుక దాళల్యాణ 

మను ద్యివగళావ్యమును రచించెను ఈమె పదతిరుమలా 

బార్భునకు నవకితల్లి ఈ మభథ్యకాకల్యాణము. వరిమా 

ణమున చిన్నదయ్యు రనవంతముణా నుండును మ్మ 

సీద్ధు డయిన శేమకూర కేంళటకని కన విజయనిలాస 
మంధలి నుళచావరిణయమున ఈమె శాన్యమును 

చెక్కుచోట్ల అనుసరించినట్లు కనబడుచున్నది సుభా 

పాతను చి(తించుటలో 'వేంకటకవికం'ఖ తిమ్మక్కయే 

ఎప్కవశేర్చు చూవెనని విమర్శకుల అలి ప్రాయము 

శాళ్ళపాక ఎన్నన్నీ "చెద శిర నులాళార్యులి తన 

ఇకడు ఆష్టమహిపీకల్యాణము, సరమయోగివిళానము, 

ఉపావరిణయము, అన్నమాభార్యచర్కిక ము అను చాలుగు 

ద్వివర కావ్యములను రచించెను “చిన్నన్న డ్వివద రగు” 

నను నద్యమున పేర్కొనబడిన చిన్నన్న కతడే మధుర 

మంజులములగు పదములతో ద్వివదలనుకూడ విసుపు 

జనింపకుండ రచించుటలో ఈళవి చాల వేర్చరి దినము 

నవ వేయి ద్వివదలు రచింవగల నని ఈతడు చెప్పుకొని 

యున్నాడు అష్టమహి మీళల్యాణా రంథనున ఈతడు 

శాను ద్వివద రచనలో అవలంబించిన లతణములను విన 

రించి యుశ్నాడు 

చిన్నన్న అన్నయైన చినతిరునులాచార్యులుకూడ 

కవియే ఇతడు ఆధ్యాత్మ శృంగార కీర్తనలు, అష్టథాసా 

దండకము, సంకీర్తన లతణనము అను వద్యశావ్యము 

రచించెను ఈసంకీ ర్రన అతణ మీకని క యైన అన్నమా 

చార్యుల సంస్కృతమున రచించిన (గ్రంథమునకు 

శెలుగునేశ ఇళడు అష్టభా పాదండకమున తనకు 

నంస్కృత |పాళ్ళ జాద్యష్టభానలయందు 85 పొండిత్య 

మును (పదర్శించెను ఇతని కుమారుడైన తిరు వెంగళప్ప 

నుమ్మటుని శావ్య|ప్రశాశికకు నుఖానిథి అను వ్యాఖ్యాన 

మును, అమరకోళమునకు జాల పబోధిక ఆను శిలుగు 

టీళను రచించెను, ఆం(ామరుకముకూడ ఇకని రచన యే 

అని కొందరి ఆలి పాయము 

శెలగవూడి వెంగయామాత్యుడు (క్రీ శ 1680) 
లిల్యమంగళుడను వామాంచరముగల లీలాళుకుడను కి 

సంస్కృతమున రచించిన (శ్రీకృష్ణ కళ్ణాన్భుతమునందలి 

మూడువందల ళ్లోక ములను మూఠమునందలి భావములు 

శెడకుండ అతి మధురముగ అనువదించి యుం'కెను, 

శావె సర్యప్స నిర్ధేళ్యరచరి[కమను ఛారి|శ్రళ కావ్యము 

రచించెను దీనికే (ద్రకావచరతము, శాకకీయరాణ 

వంశావళి ఆని బామాంతరములు కలవు నర్వవ్పళాల 

మీగమిక్థమని నిర్ణయించుటకు వీలులేడుశాని ఈకడు 

(వ్రశావర్మురుని ఆస్థానమునందలి కవులను "వేర్కొనుచు 



కుమ్మరి మొల్లిమగూడ పేర్కొని యుండుటచే ఆమెకు 
అర్వాశీకుడై యుంజెనని ఊహింపవచ్చును డీనినిబట్టి 

ఇతడు (క్రీ ౪ 16వ ళశాన్లి పూర్వార్థమున నుండెనని 

ఇళ్చృషర్తును వళా్యమనాథుడు చెప్పిన కథను అనుస 

రించియు" నొగనాథువి అనుమతి వడపియు కాను ఆ 
లాజవంకావళని రచించికి నని నర్వస్ప చెప్పియుండెను 

పొర్యేకీవరో మేళ్వరులు కై లానమును వీడి వద్మాకీనిబ్థేళ్వ 
దులుగా అవతరించిన వృత్తాంతముతో ఈగంథము 

ఆరంభమగుచున్నది సోమురేవరాజు కుమారుడై న మాధవ 

వర్మ కటకబల్ల వు నోడించి శా + 880 నశ్సరమున 

నింవోననము వధిస్టిం చినట్లు నిద్ధేశ్వరచరిత చెన్పుచున్న డి 

ఈతని నంళముననే కువటై కమల్లుడు జనించెను అకని 

కుమారుడు |శ్రిభువననుల్లుడు ఇతని నుతుడు శాకోకి 

(ప్రోలరాజు ఇతడు కీ శ 1068 ప్రాంతమున ఓరుగల్లు 

పట్టణమును స్థాసీంచెను రుద్రదేవుడు, నువోదేవుడు అను 

చారు (ప్రోలరాజు కుమారులు సిద్దేశ్వర చరిక్రనుబట్టి 

గణపకిదేవుడు ర్మూదటేవుని కుమారుకేమోయని సండే 

వాము కలుగుచున్నది నెల్లూరునుండి తిక్కన సోమ 

యాజివచ్చి గణసతిటేవుని దర్శిం చినట్లును, గణపతిదేవుడు 
శేనళను నంచి మనుమనిద్ధుని రాజ్యస్థాపికుని శావించి 

నట్లును ఈ [గ్రంథము చెప్పుచున్నది రుద్రమ్మ గణనతి 

శేవుని భార్యయని ఈ [గ్రంథమున డెన్పబడినది ఇట్టివే 

ఇంకను "వెక్కు పొరపొట్లిందు కలవు (వశావరుదుని 

చరి[కమిందు నివుఠిముగ వర్శింపలడినది ఈసందర్భమున 

అద్భుతములు పుక్కిటిపురాణములు మెండుగా నున్నవి 

ఇచ్చట ఓరుగల్లు నగరము సవిన్తరముగా వర్ణిత మైనది 

ఆనగరము వై భవము, అందలి గుడులు, గోపురములు, 

వినిధవర్ణముల |ప్రజలు, |బ్రళావరుదుని ముఖ్యోద్యోగులు 

అప్పుడు ప్రసిద్ధికెక్కిన కవులు మున్నగు విషయము 

శెన్నో ఇందు వివరింపబడినవి నుహమ్మదీయులు [డు 

సారులు ఓరుగల్లునగరమును ముట్టడించియు |ప్రశాన 

ర్వుదుని (ప్రశాసమున శాగలేక పారిపోయి రనియు 

వద్యాతీ దేవి శాకకీయ నంళమున కొనగిన చేయిపండ్ల 

వరిమికి నిండిఫోవుటచే చినరియుద్ధమున (వ్రళానర్ముడుడు 

చెర పెట్టబ'ణశనీయు, తయూత అతడు విడునవిడి గోచానరీ 

నదియం రై క్యమ య్యెనలియు నీక్టేశ్వర చరిత్రము నుడువు 
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చున్నది నీర్ధేశ్వర చర్మిళమున కొంకళాగయు వచన 

రూవమునను కొంశభాగము ద్విపద రూపమునను (వాయ 

విడినది ర్విపదథాగముళంజు నచనకాగమే సరనముగా 

నున్నది మొ క్తముమీద రచన అ(పొఢమును బహుదోన 

దూషికమువై యున్నది ఈ గ్రంథనున విషయ 

(ప్రాభాన్య మేశాని కవిశ్నాపాధాన్యమంకగా కానళాదు 

ఆందుగుల వెంకయ్య అను కలి (శ శ 1680) 

నరవకి విజయ మను నొక చార్మితళ శాన్యమును (వాం 

ఆళియ రామరాయల మునిమనుముడైన కోదండరామ 

కాజునకు అంకిళమిర్చెను ఈ (గ్రంథ్రమునకు చామఠాజీయ 

మను నామాంతరము కలరు ఆ శాలమున విజయనగర 

రాజులకు నరవతు లను "వేరుంజెను అందుశేతణే కవి తన 

గ్రంథమునకు నరపతి విజయ మని 'వేరుపెనైను ఇందు 

ఆర్వీటి వంళమువారి విక్రనువై భవములు వర్ణింనబడినవి 

కోట యుర్ధమున శామరాయలు మరణించిన 

వృక్తాంత మీగ్రంథమున శెప్పబడియుండ లేదు గామ 

శాయం శమ్ముడైన తిరుమఆరాయలయు, అశనికునూరు 

డైన వీరచేంళటపకిరాయలియు. పరిపొలనము లిందు 
వర్మింపవిడినవి ఇందు చెప్పబడిన వారిత కాం ములు 

చెక్కు. యశార్థములుగానే శానబరుచున్నవి ఇందలి 

వస్తువు చరిత(పభానమైనను వెంకయ్య డీనివి కడు 

వరసముగ రచింవజాలేను ఇం చాక డచ్చటచ్చట గర్భ 

శవిశ్వమునుకూడ ((వానియుంజెను ఇశనిశైలి నులక 

మంధరమై నర్వజన నుబోధముగ నున్నది 

ఈ కాలమున రచింపబడిన మరియొక చారిత్రక 

శాన్యము కృష్ణరాయ విజయము దీనిని రచించిన వాడు 

జేంళటార్యుడు ఇతనికి కమారధూక్థటి అను బామాంత 

రము కలదు (క్రీ శాళసా స్తీమావోత్మ్యము రచించిన 
ధూర్జటి తన సెడళాతయని ఈతడు శెక్చకొచెను ఇతడు 

నరపతి విజయ శృతిపకి మైన కోదండరామ రాజు కుమారు 

డైన ఆర్వీటి చినవేంకటళరాయని (పేరణమువే ఈ (గ్రంథ 
మునురచించి శ్రీరాముని కంకితము శావించెను రీవినిబట్టి 

ఈళడు (క ౪ 1660 నంవక్సరము [ప్రాంతమున ఉండెననీ 

చెప్పవచ్చును ఇందు కృష్ణరాయల నళాగ్రమమును 

వరిపొలిన (క్రమమును వివులముగా వర్ణింవళడియున్న ఏ 

కాయలు తిన్ముడును సొాయమున శాజ్యమునందలి ఆంతర 

7 sas 
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వ్యవస్థను చక్క. వెట్టి తరువాత దండయాత్రలకు బయలు 

జేరెను ముండాశడు దతీణమునశేగి ఉమ్మత్తూరు, శన 

సము ద్రముల చేలు గంగరాజు నోడించెను పిమ్మట శాయ 

చూదు, ముదగల్లు కోటలను స్వాధీనము చేసికొని కృష్ణా 
నదీతీరమ.ల మవామ్మడీయుల నంయు క్ష నేనల వరాళ 

వింతను శరువాళ అతడు కటళము జయించి కశింగరాజు 

కూతురైన క్యూడేవిని వెండ్లియాజెను ఈవిధముగా 

ఇందు కృంగారరవము నకుకూడ సుంతవ్రవేళము లభించు 

టడే తమౌరఢూర్జటి ఈసందర్భమువ (వబంధోచికము 

లయిన వర్ణనలు శావించేను వీరరసపోషణమున ఇతడు 

మిక్కిలి చేర్చు (వ్రదర్శించెను ఇతనిశైలి సులభమును 

వరననువై యొస్పారును శావ్యారంభమున కశడు 

ఇావించీన విర్యానగర నిర్మాణ వృళ్తాంశమును, ఆనగర 

వర్ణ్లనమును మిక్కిలి రమణీయములుగా నున్నవి ఇశనీ 

(గ్రంథమున భారిత్రకముగా చూచిన కొన్ని పొరపాట్లు 

శానలడుచున్నవి తుళువ సరననాయకశుని తరువాత 

వీరనరసింవారాయలు కాక కృన్ణరాయశే పింవోననము 

నధిస్థించెనని ఈతడు (గ్రాసను ఈ లంక మునందలి అంళ 

ములు చెక్కులు  కాయబాచకముసందలిచా నితో 
నరిపోలుచున్నవి కృష్ణరాయ విజయనునకు నుందు 

పనూరఢూర్జటి పొవి్రీ చరిత్రము, ఇంచుమలీ లివావాము 

ఆను శాన్యములనుకూడ లచించియుం డేను 

ళందుకూరి రుద్రకవి కీ శ 11న శారి పూ 

మున నుండెనని కొందరును [కీ శ 1550 నుండి 1680 

వరకు పౌలించిన క(విహొంపానలన చింతలపాలేమును 

అగ్రవోరముగా వడనిన రుద్రకవి ఈకడే యగుటశీ 

శ్రీ ౯ 16 వ శశా్దిఉ శ్రరార్థమున నుండెనని కొందరును 

చెన్పుళున్నారు. ఇతడు సుగ్రీవ విజయ నును యక్షగాన 

మును నిరంకుళోఫాఖ్యాన మను |ప్రలంథమును రచిం 

చెను నుగ్రీనలిజయ మింకవరకు అఖించిన యక్షగాన 

ములలో మొదటిది సీశాజ్వేనణ వరాయణులై వచ్చిన 

రామం9త్మయలను నామమంతుడుదర్శించుటతో ఇది మొద 

లిడి వాలివధానంతరము సు|గీవుడు పట్టాఖిసి క్తుడగుటతో 
ముగియుచున్నడి బాలిమరణదుఃభతయై ఇార (శ్రీరా 

ముని దూరినఘట్ట మిందు కరుణరన భకికమై నాయ 

(డావళముగా నున్నడి ఇళ్లు నారిన్ముగీవుల యుద్ధము, 

స స్దశాళథంజనము మున్నగు ట్టములందు వీరరసము 

పోమింవబడినది ఇందు ద్విపదలు, దరువులు, ఆర్థచం డ్రి 

శలు, వలలు మున్నగు జేశిరచనలు శలవు నిరంకుళో 

పాఖ్యానము కందుకూరు (గ్రామమున 'వెలసీన క స్తోయేశ్యా 

రున కంకితము చేయఃడినది ఈ (ప్రజంధమున ని రంకుళు 

డను పొర్ధక జామ ధేయుడగు | క్రావ్మాణధూర్తుని పానానిక 

వ్రచృష్తి వర్మింపవిడినది ఈ కథ "వెక్కువిధముల తెనాలి 

శామకృముని నిగమళర్మకథను పోలియుండును సంభోగ 
వ్యననమున తగుల్కొనియు, పొనమునొందనిచాడు 

కలడా యని ధర్ముశీలుడను గాజు అడుగ దానికి సమా 

భానముగా ఫుల న కమవొర్షి ఈ కథ వరిగించిను 

మ్య్యమాతయొక్క. (శార్యమున్ను నిరంకుకుడు జీర్ణ 

చేశాలయమున శివలింగమును చూచి తనతో జూదమాడ 

రమ్మని బలవంత పెట్టిన ఘట్టమును ఇందు మిక్కిలి 

రమణీయముగా వర్ణింవబడినవి వుఠవర్షనాదులి సందర్భ 

మున ఇండు వసుచరి[శ్రరీకులు స్ఫుటముగా ళనిపించును 

థృద్రళలి ఈ భాచ్వారమున (ప్రకటించిన పరమార్థ 

కేమియు కేకపోయినను, సరన మైన శై లిచేతను, 

ఆండందు శానవడు |పొఢ నన్మృతరీతులచేశను, కాకీ 

యముశైన నా నుడులచేతను, ఈ |ప్రజంధమును సశితృ 

ఆనానంద నంభాయకమును శావింపజాలినాడు 

ఈ యుగమున శలంగాణమునందు కొన్ని ఉత్తమ 

కావ్యములు జెలువడినఏీ అందు "పెప్కళావ్యములు 

మనామ్ముదీయ శాజలయు భారి సొమంతులయు 

పోషణను నందియుండుట గనునింవదగినది చరిగొండ 

భర్శన్న చిత్రభారతమును (వాసి చిళ్తాపుభానుని మం8ి 

యైన ఎన్నుఅనల్లి "పెర్దామాక్యునికి అంకితము చేసెను 
ఓరుగల్లులో దొరకిన యొక శాననమునుబిట్టి చిళ్తావు 

భానుడు అంధ వీరశేఖరు డనియు, (క్రీ శ 1604 301 
(ప్రాంశమున మనామ్మదీయులనుండి పిరుగళ్లుకోటను 

వళవరచుళొని వనుర్థతళో పాలించె ననియు కెలియు 

చున్నది చిక్రభారతమువండలి కథ (ఎవ్మోండపురాణము 

మండి (గ్రహింనలడినది “పేరునకు తగినట్లిది మిక్కిలి 
చితముగానుండును ఇంచెడనెడ ఛికభవిశ్వముటూడ 

శాననగును కీ శే, చిలకమర్తి లిత్మీనరసించాం పంతులు 

గారు శచించిన (ప్రసిద్ధమైన గయోపాఖ్యాన నాటకము 



నందలి కథకు యూలములైన (గ్రంథములలో ఇదియు 

నొక్కటే ఇందు వీరరనము మిక్కిలి నిపుణముగా 

వర్మింపజడినడి 

ాన్లారికట్టు అను కవి (4₹ 1580) వరావాపుఠరాణము 

నుళ్ఫ్యపు రాణ ము, ఇాగవఠమువందలి వషైళాదళ 

చ్వారళవ్యంధములు, నరీసింవా వురాణను ఆమే (గ్రంథ 
ములను రచింళెను ఇందు మత్స్య నరసింపాపురాణములు 

మా|త్రమే ముదితముశై ని ఇందు వరావా నరపీంవొ 

వుళాణములుకస్ప మిగిలినవన్నియు భగవదంకతములు 

చేయబడినవి వరాపావురాణము. నిజొమురాష్ట్రము 

నందలి ఖమ్మం మెట్టు (గ్రామమునప కరణ మైన కొలిపొక 

ఎజ్జయామాళ్యున కంకిశము శావింవవిణెను సారిభ్టు 

మక్స్యవు రామును పూ ర్షిగా అనుశదించి యుండలేదు 

అందలి విష్ణుధర్మో త్తర ఖండమును మాత్ర మైదాళ్వాన 

ముళలో రచించెను ఇందు విష్ణుపూజాఫలము, కలిసీ 

నూనోత్ళ కము మొదలగు భ్లక్తిప్రధానములగు కథలు 

వర్మింపజడినవి ఈ గ్రంథము | క్ర్రీరంగేశునికి అంకితము 

చేయజిడినది ఎత్జావెగడ నరసీంనా వురాణమునందలి 
వూర్వభాగమును మాక్రము రచించియండుటే, 

వారిళట్టు ఉశ్రరభాగమును మాక్రము అనువదించి 

యుండెను, ఈగ్రంథము వచనళాన్యమని చీర్కొనబడి 

నది నిజమునకిదీ వద్యగ ద్యాత్మక మైన చంవూశాన్య'కే 

శాని వచన శాన్యముశాదు వాంథట్టు రచన సమ 

సంన్కృకాంగ్ధ వద భూయిష్ట్యమై మిక్కిలి మధురముగా 

నుండును 

ఇలుగునందలి మొదటి అచ్చశెలుగుళా వ్యము 

యయాకి చరశ్ర దీనిని రచించినవాడు పొన్నికంటి కళ 

గన్న (| శ 18వ శశాల్టి ఉ _త్తరభాగము) ఇతడీ శావ్య 

మును ఇకిహీం కుతుక్టాకు సానుంతుడై న అమీనుభాను 

అను నునాన్ముదియ నరచారున కంకిశము శేనెను ఇట్లు 

మవాన్ముదీయ |వ్రభువున కంకిత్రము శేయఖడిన 'మొదటి 

గ్రంథ మిదియే ఇందలికథ భారత భొగవళములినుండి 

(్రహొంవబిడినది 'ఇెళగన్న యయాశి చర్మిక్రము నందలి 

శృంగారళాగముల శే ఎక్కువ (ప్రాభాన్యమిచ్చెను అచ్చ 

ఇెలుగను చేరున్నను ఇందు తద్భవముతై న సదములును 

శృ శిమముశై న నమాననములును "పెక్కు. శానీపించును 
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కెలుగున అచ్చశెలుగు కవిత్వము అను (వక్యేక నం|వ 

చాయమునకు చారిచూవీ శానిని సాధ్య మైనంకవరకు 

రసో క్రరముగా వెలయించిన తెలగన్న ఛంతయు స్రకంన 

నీయుడు ఇతని [సళ్ళ తివర్షనలు రమ ణీయములును ఉదాత్త 

భానపూరితములువై మరోవారములుగా నుండును 

అర్ధంకి గంగాధరకవి తపలీ సంవరలో పాభ్యానమను 

శృంగార సలంధమును రచించి గోలకొండ నవాలైన 

ఇ(బిహిం కుతుల్షా కంకిశము చేనెను ఇందలి కథ 

ఇారతమునుండి |గ్రహింపజడినది ఈ[వ్రబంధము నవరస 

ఐంధురములై న కల్చనలళోకూడి వనుచర్శికను కలపించు 

చుండును 

వైజయంతీ విలాన మనుపేర వివ్రారాయణ చరి త్ర 
మను [వలింధమును రచించిన సాళంగు తన్నుయ మవా 

మృదు కుతుళ్చాశాలములో గోలకొండకు కరణముగా 

నుండెను ఇతడు వైస్త్రవమళాభిమాని, ళన శాన్యమును 

_్రీరామునికి అంకితము చేసెను ఈ ప్రజంధము అక్యంత 

శృంగారమయమై అచ్చటచ్చట నళ్యళామ ర్యారనుకూడ 

అత్మికమించున ట్లుండును బనను ఇందలికథ గన్యుము 

ఇానములు గంఖీరములు రచన మధురను వేళ్యాలోలి 

త్వమువలవి కట్ల ఇందు చళ్కగా |ప్రరర్శిం సజడిన ని 

మల్లారెడ్డి అను కవి శ్రీ శ 18వ శశాబ్టి అంగమున 

మెడకు నమీనమునందలి విక్కనవోలు రాజధానిగా 

శాజ్యముచేసిన ెడ్డిరాజులవంళమునకు 'చెండినవాడు 

ఇళడు మట్బ[క్రన ర్తి శరిశ్రము, శివధర్మో కరము, వడు 

వురాణను అను (గ్రంథములను రచించెను మట్ళ[క్రవర్తి 

చరి శమున వారిళ్ళం[దారు లగు అర్గురు చక్రవర్తుల 

కథలు వర్షింపబిడీనని ఇందు (వ్రకంధసామాన్యములగు 

వర్ణన లన్నియు గోచరించును. ఇందలి రచన న్లేషళజ్టా 

లంశారములకోహాడి ననుచరిత్రరచనను కలపించు 

చుండును శిశధర్నో్తరము (వపారమ్యమును 

బోధించు [గ్రంథము ఇందు వై నమతఢర్మము, వేచాం 

తము, .'వాచారములు వర్గితముశై యున్నవి నుల్లా 

'ెడ్డి శేషాదులకై అంతగా యక్నింపనికతమున అతని 
వద్మపుళాణమునందలి కవిత్వము సులభనును నవజ 

మువై అలరారుచుండును ఇందలి నాల్గవ అశ్వానమున 
శామాయతికథ చెప్పబడినది చాల్మీకీణామాయణను 

587 
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నండ[ కథకును ఇందలి కథకును కొన్ని కేదములు కాన 

వచ్చుచున్నవి మల్లా రెడ్డియ ఆశని వంశీయులును శివ 

భక్తిపదాయణులు ఈఠని పోదరులలో కామిశెడ్డి, ఎల్లా 

34 అనువారు పాహిశ్య(పీయుళై కవులను పోషించి 

వారివలన శావ్యము అంకితము పొందినట్లు శ్లియు 

చున్నది మళ్లా రెడ్డి శాన్యములం దళని వినయశీరిమును 

(శ్రాళ్చళ క్రియ చక్కగా ఛెళ్లిడి చేయబడినవి 

దక్షిణాంగ్రయుగము ఈ యుగమున ఆం్మధదేళ 

మునవేశాక మధుర శంకావూరు, పుదుక్కోట, 

కంకి మైసూరు మున్నగు దతీణచేశవు రాజ్యములందు 

కూడ ఆంధ్రనాళ్టయము వర్ధిల్లిని ఇందు ముఖ్యముగా 

ఇీర్కొనదగినవి మధుర, తంజావూరు నాయక రాజ్య 

ములు ఈ రాజ్యముల స్థావనమునుగూర్చి U డా 

చేలటూరి వేంళట రమణయ్యగారిట్లు చెప్పుచున్నారు 

విజయవనగరరాజు లారంథమునుండియ) మహమ్మదీయ 

రాజులతో పోఠాడనలనీ వచ్చుచుండెను అందుకై వారికి 

వి వృత మైన వీనయు, ధనమును ఆనళ్యకము లగు 

శుంచిను భూమినుండినచ్ళు ఆచాయిమును వైన్య 
పోనణమున త్రై వినియోగించు విషయమున శాయలొళ 

వద్ధకి ననలంబించెను చేవదేయ, బ్రహ్మాడేయనులు శాక 

మిగిలిన [గ్రానుము అన్నిటిని ఆతడు భండారవాడ 

(గ్రామములు, అమర (గ్రామములు అని రెండురళము 

లుగా విళజీంలెను రాజు దళవాయకులకు కొన్ని నిబంధ 

నములిమీద ఇచ్చు (గ్రామములకు అమర [గ్రామము లని 

చీక యుద్ధము నంభవించుగవ్పుడు నిర్లీత సంఖ్యగల 

గజాళ్యబలముతో వచ్చి సాయముచేయుట, శకట 

నిగ్షీకమైన కొంశ ధనమును కప్పముగా వొసగుట అను 

రెండును ఈ అమరవద్ధతి యందలి ముఖ్య నిబంధనములు 

రాయళ్శామ రణానంకరముమ, రాతనకంగడి (తళ్ళికోట) 

ంతరమును విజయనగర సా(మ్రాజ్యమున న్ని 

న్లీన ఆరాజక పరిర్థీతుల ననశాళముగా గైకొని ఈ 

ఆమర నాయకులు పరినరములందేలి ఆనుర 

ఇాక్రమించుకొలి మాతన సంస్థానములను స్థాపించి 

కట్టి వానితో మధుర, తంజావూరు జింజి శాజ్యముబ 

ముఖ్యములై నవి శ రాజ్యములు దఉణమున నుండు 

ఏటే వీనికి శకుళయ నుంశగా లేకుండెను అందుచే 

సారవంతములై న శాష్ట్రములనుండి నచ్చు ఆయమును 

యభేచృముగా అనుకవించుచు సంగీత పాహిత్యములితో 

శాలచేసము చేయుటకు ఆ గాజుల కవళాళ మేర్ప్చజను 

రావన తంగడి యుద్ధానంతరము విజయనగర స్తాన 

మహాన్మురీయుల దుండగనులకు చలవ య్యిను 

ఆ నాధ పడలేక పలువురు (జ్రావ్మాణులు, కవి, గాయక 

నర్తశారులు తను నివానములను వీడీ దశ&ణమునకు 
వలసపోయిరి రనికులైన నాయక రాజులు వారి శాశ్రయ 

మిచ్చి పోషించికి ఈ విధముగా దతీణజేశము అంధ 

చాళ్టయాళివృద్ధి శాన్సదమగుట నంభవించెను 

దడిణాం(్ర పాహీత్యమును గూర్చి ముఖ్యముగా 

మొడు అవచాదములు కలవు అన్నటి కవులు కాషా 

విషయమున 'స్యాకరణ నం[వ్రదాయమును నరిగా ననున 

రింప లేదనియు, 'వారు నభ్యళా మర్యాద నత్మిశ్రమించి 

దుర్నీతికరమును జుగుప్సాళరము నగు ళృంగార రస 

మును పొచ్చుగా వర్షించిరనియు, ఈ యుగమున స్తుత 

మైన |ప్రతిళ శీణింది హేయమైన అనుకరణమే |(పబలిన 

ధనియు ఆ మూ డఫవాదములు నిజమునకీ అపవారము 

లస్నటి పొహిత్యమునందలి వక దేశమును బట్టియే నర్చడి 

నట్టివికాని నర్వ వ్యావకము లినదగినవిశాను మరియు 

పాహిక రనమునశే [పొథాన్యము శాని శీవల 

ఛామకుళాని ఉచదేళమునకుళాని అంత (ప్రాధాన్యము 

లేరను విషయము దృష్టియం దిడికొని చూచినచో ఇడి 

తొలగిపోవును ఈ శాలనునందలి కవులు సృజించిన 

వివిధ నూతన శాన్య (ప్రక్రియలను పరికించువారికి వారు 

[డ్రశిళాహీనులు శారని స్పష్టము శాకమానదు |ప్రజంధ 

ముళేకాళక యతగానములు, గేయములు, వచననులు 

ఈ శాలవు సాహిత్యమునకు వైవిధ్యమును పుష్టిని 
చేహాక్నినవి నురియు మధుర మంఖాలమైన కాన, 

నంగ్రహాములు ఖావవంధురములుదై కళాగమనమున 

శాటంకము కల్చింపని సుందర వర్ణనములు, రనుణీయ 

కల్పనతో కూడిన కళానిళర్శాణము శత్చూర్వ సాహితి 

ముతో పోల్చిచూచినతో ఈ శాలపు సాహిత్యమునకు 
వైశిష్ట్యము శేహర్శుచున్నవి అందుకే దతిణాం ద 

వావ్మయ నూం(ధ్రభారతి కలం శారమేశాని అనవాడము 
శాదనుటలో నం 'బేసాములేదు 



మధుర నాయకశాజ్యము రాతన తంగడి 

నంతరమును తంజావూరు వాయకరాజ్యమంకకు వదునై 

'జేండ్లకు పూర్వమును, స్థాసింవబడినట్లు ఇటీవలి వరిళోధన 

మూల. నలన తెలియుచున్నది మొట్టమొదట ఆంధ్ర 

వాళ్ళయమె దతిణదేశమున (ప్రవేశించుట కీ ఛాయక 
శాజులే శారణభూకు ఆని పలువురు కలంకురు శాని 

ఆంకకుముంచే ఆ చాబ్టయ మచ్చట అడుగువెప్టె 

వనుటకు నిదర్శనము లున్నవి అచ్యుతదేవరాయలు (క్రీ శ 

1529 43) ఆం ధశాషాభిమానియై వలి వంవక్స్ళరము 

శ్రీ చేంకశుశ్వరప్వామికి వళ్కావ్య ప్రబంధ పున్నమును 

నముర్చించెడివాడట అతని ఆడుగుజాడల ననువరించి 

మంతి, నాయళ సాముంచాడులుకూడ కవులను పోషించీ 

వారిచే రసవంశములై న శావ్యములు రచింప కేసి భాషా 

సేన శావింన మొదలిడిరి అట్టివారిలో రామనాథపుర 

మండలమునందలి శివపురి (ప్రాంతమును రాయల వత్త 

మున పొలించుచుండిన గోళ్ళవంశపు నాయకులు 

ముఖ్యులు వారు గోళ్ళ విస వేం డ్రుని కుమారులు 

చారిలో చినరామప్ప అనునతడు తన అన్నయగు "పెద 
శామస్స'పేర వచ్చకప్పురవు తిరువేంగళ కవిలే శమ 

ఇలిచేలై ఎన చొక్కచాథుని చరిత్రమును ద్వివద కాన్య 

ముగా ఇెప్పించెను ఈ శారణముభే ఆంధ్ర సరవ్వతిని 

తొలుదొల్ల దడిణమున శాకర్ణించిన గౌరన మీ గోళ్ల 

చాయపలకే శెందనలనీ ఉన్నది కాని ఆమె నచ్చట 

స్థిరముగా వ్రకిస్థించి వివిధ శావ్యవువ్పవోరములశే 

చాళాథించినవారు మధుర తంజావూరు చాయకులే యను 

టకు సంచేహింవ నవసరములేదు 

దతిజాం[ధయుగమున చాక్టయచాహిని వివిధ 

వేణికలతో |ప్రవహించినది అందు పద్యములు, గేయ 

ములు, వచనములు, యతగానములు ముఖ్యములై నవి 

అప్పటి వద్యశావ్యములు (ఫ్రబింధములే 'గేయరచన 

అప్పుడు విరివిగా సాగుటకు యతగానములలో అనీ 

శ్రశానస్థాన మా|క్రమించుటయే శారణము వంకీర్తనల్కు 

అభ్యాత్మ కీర్తనలు, వలలు, దరువులు, సదములు ఆందు 

(వ్రభానముశ్రై నవి కొరవంజి, 'జేశి శొవదము, జక్కిణీ, 

జోగి, చిందు మున్నగు నాట్య భేద ములకు అనుగుణముగా 

ద్రక్యేశముకై న గేయములను పొడుచుండెడిచారు, 

ఆంధ్ర వాళ్ళయ దరిత్రమ 11 

జశత్రయ విజయ రాఘవుడు, రంగాజమ్మ నీవయ్య 

మున్నగువారు పదరచనయందును త్యాగరాజు సంకీర్తన 

రచనయందును వాసి కెక్కి ర 

వచనైక రచనలు 15న శళాల్షి! ముందుహడ 

జండు రెండు వేలసీనమాట నక్యమేయైనను అవి 

కొల్లలుగా రచింపవడుట దతీణాంగ్రయుగమున చే 

ఇవటి వచనరచనలు “రెండు కెరగులు వాడుకథానలో 

(వాయవిడినవి, (గ్రాంథిక ములు రాయవాచకమువంటి 

చారిత్రక వచనములలో చాడుకభాన చఛాడబడినది 

(గ్రాంథిక రచనలు చెక్కు. వుళాణములకును (వ్రజింధయుల 

కును వచనీకరణములు ఇది ఆవటవారికి [ప్రాచీన 

(గ్రంథములపై గల అభిమానమును కేటశెల్ల 'మొనరించు 

చున్నది 

యతగాన మొక చాటక విశేషనము విజయ 

శాఘవుడు మున్నగువారు తమ యతగానములను 

చాటళములనియే వ్యవవారించిరి ఇవి థ్రీళ 18న 

శ ళాన్లీనుండియు. (ప్రచారమున నున్నను అప్ప కవికి 

వూర్వవు లాతణిప లెన్వరును వానిని పేర్కొని యుండ 

లేదు (దావిడ భాషలంరలి దృళ్యరచనలు కొరవంజు 

లనబడుననియు, కొరవలు అను జటవికజాలిభారు 

ముందు వానిని ప్రదర్శించెడిబారనియు, వీమ్ముట ఆప్క-లు 

లేక యతులు అనువారు చానీవి శేట్టుటడే వానికి 

యతగానము లను చేరునళ్చెననియు, కీ శే (వ్రళాళర 

శాన్త్రలుగారు. 'శెల్చియున్నారు. కొరవంజిని అనగా 

ఎరుకతను మొదట య తగానములలో (ప్రవేశావెట్టినపారు 
తంజావూరివారే అగుటశీ కొరవలమూలమున యత 

గానము లుక్పన్న ము అయ్యె ననుట యుక్తము 

శాదనియ, అవి నుత్కప్రశారను నిమి త్తమై వకలించి 

తొలుత కొయ్యళొన్నులి మూలమునను తోలులొమ్మల 

మూలిమునను (ప్రదర్శింసబడి తరువాత ఘనుజులే 

(ప్రదర్శించిన మూగనాటకములై పిమ్మట గద్యవద్య 

గెయములతోకాడి యతగాగము లయ్యె ననియు, బౌద్ధ 

యుగమునుండియు అంధధ్రజేశమున జఫ్టలులేక యతులు 

అను ఒక కెగవాగు నివసించుచుండి రనియు, వారికిని 

యచగానముల యుక్ప్చ శక్లికీని సంబంభముండువనియు 

ఇట్టి? నంన్మతమున కూడ నుం జె ననుట కాఛారము 
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లుండుటచే శీవల చేశిరచన అవి చెవ్పుటకు వీలు 

లేదనియు, కెలుగు యతగానములను చూచి తమిళు 

లును, కన్నడులును తమతను శానలలో వానిని రచించి 

శనియు, కంజావూరు కవులు వానిలో పెక్కు. మార్పులు 
చేసి వానికి వన్నె కలిగించి రనియ్ము యతగానములలో 

పాక్రపోనణమున'కే కాని కఖాకల్పనమున కంత ప్రాధా 

శ్యము కేదనియు, (క్రీడా నే వేంకటరమణయ్య 

గారఖిప్రాయ వడుచుశ్నారు 

కంజావూరు నాయక శాజ్యముమాటనిన్నంత చే స్మృతి 

వథనున తోచుచాడు రఘువాథనాయకుడు, (కీ శ 

1614 = 1688) ఇళడు నర్వవిఢముల రాయలవారి 

శెనయని శెప్పడగినవాడు. ఇతడు నుమారు వండ (గ్రంథ 

ములు రోచీంశెను వానిలో రామాయణము, వాల్ళీ॥ 

చర్మికము అను రెండు (గ్రంథములు సూత్రమే అఖించు 

చున్నవి ఈరానాయంమైనను సమగ్రముగా లేదు 

ఇందు భాలిశాండమున భాల్లిన ఆక్వావములో కొంత 

భాగము మాత్రమే శానఇడుచున్నడి కథ కోపలదేళ 

వర్గనతో చారంక్లము వుత్రశా మేస్టితో ముగియుచున్నది 

ఇందలి కవిత్వము రననంతములై న వర్ణనలక్రోడన్సు 

మధురనుంజులమైన సడ ప్రయోగము తోడనుకూడి సనో 
వారముగానున్నడి రఘుబాథు డిందలి ద్వితీయాశ్వాన 

మున బిళ్యళ్ళంగులి కథను చాల హృద్యముగా రచించి 

యున్నాడు మధురవాణి కాను రఘువాశుని రామాయ 

ఇను నొళచానిని సంస్కలృతీళరించినట్టు చెప్పుకొన్నది 

అది వరిమాణమున చాల ఛిన్నదగుటచే వై రామాయణ 

మగునో కాదో అనీ వందేవా ముదయించుచున్నది 

శార్మీః చరిత్రము మూడాశ్నాసములశోకూడిన 

ద్రంధము ఇం చాడిక వియిన వాల్మీకీ మసోముని పూర్వ 
జరిళము వర్మించబడినది ఇందు వ క్హ్వుక్యము కొరనడినట్లు 

శానిపించును (గ్రంథారంభమునందలి శీర్థాదుల వర్ణన 

మకిదీర్చమై కొంత విసువుకలిగించుచున్నది కృతీ 

యాశ్య్వాసమునందలి రంభోర్వశీ పళాభన వృత్తాంతము 
రమ్యముగా సున్నతి, శృంగార సావిత్రియను "రెండా 

ఛ్వివముల (బంధ మొరటి రఘువాథుని'వేర ముద్రిత 
మైనడి ఆది ఆతని రచననుగునో శాదో చెన్పళాలము 

యజ్ఞ నారాయణ దీఉళుడు తన సాహిత్య రళ్నా కరమున 

రఘునాథుడు యామద్యయమున పారిజాతావహరణ 

శావ్యమును జెన్బీ తండిచే కనశాఖిషేకము నొంచెనని 

శెల్పియున్నాడు డీనినిబట్టి ఈ కవిరాజు ఆకుక విక్వమున 

కూడ నివుయిడని తెలియుచున్నది 
వై వద్యశావ్యముల చే కాక రఘునాథుడు అచ్యు 

శాభ్యుదయము, నల చర్మిత అమ కెండు ద్వివేడ కావ్య 

ములనుకాడ రచించియుంణెను ఇందలి నల చరిత్ర ఆంధ్ర 

భాషోల్లానినీ అను మానవ శ్రికయందు ము ద్రితమైనది 
ఇంలెనిమి చాశ్వాసములలో నల గమయంతుల కథ 

సంపూర్ణముగా చెన్పవిడినేదె ఇందు వర్ణన విధానమును, 

ర్లవప్యాతపోషణ చాతుర్యమును రఘువాథుని అ|వతిమాన 

స్స్ (వతిథను చెన్నక బెప్పుచున్నవి నల దనుయంకుల 

చననంచారవర్డవము సకించినచో ఈ విషయము 'కేట జెల్ల 

మగును అచ్యుత రాయాభ్యుదడయము “చీరునుబి్టి రఘు 

చాథుని తండ్రి చరితను వర్ణించు శావ్యనుని శలియు 

చున్నది రఘువాతు(డు రుక్మిణీ పరిణయము అను యత 

గానమునుకూడ రచించినట్లు యజ్ఞ్రనారాయణ దీజీకులు 

ఛెప్పియున్నాడు. (శీ రుట్టిజీ కృష్ణవిబావా యనగానం 
(వలింఛానవివై క భేదాన్) శాని అధి ఇంకను ము[డిశము 
శాలేదు 

రఘునాకుని ఆస్థానమునందలి కవులకేళాక దట 

తాంధ్రయుగమువందలి కదీంధుల'కెల్ల కలనూనిళమని 

శెన్పడగినవాడు చేనుకూర వేంళటళవీ ఇతడు రచించిన 

బ్రబంధములు 30డు సారంగధర ఛరితము, విజయ 

విలాసము ఈ 0డు (ప్రబంధములును రఘునాథ 

భూపొలునికే అంకితముచేయబడినవి సారంగధర 

చరితము మాళనరాజగు శాజమ హేందుని భార్య 

చిశ్రాంగి తన నవతి కుమారుడగు సారంగధరుని వలచి 

వలపించ యత్నించిన కథ ఇది వేంకటకవి (వ్రభతురచన 

ఇది శృంగార రసాఖానముతోకూడి వస్తువ్వ్యభావమునుబట్టి 

కొంక జుగుష్పను కలిగించుచున్నది 

విజయవిలాస నూంధధ్రసరస్వతి కవూర్వమైన ఆతా 

శారము ఇందు పొండవ మధ్యమురై న విజయుడు 

ఉలూచి, చిత్రాంగి, నుళద అను ముసురు జవ్వనుల 

శెట్టవట్టి కావించిన విలానములు మూడాశ్యాసములలో 

వర్మి ంవవిడినవి భారతమునందలి కథనే గ్రహూంచి చానిని 



సరసమనోవారము లై న వర్షనలితోడను, మధుర గంఖీరము 
లైన భావములతోడను, మృదుమధురము లైన పదముల 

తోడను, అద్భుశానవాము శై న న్లేషచమళ్కారముల 

ఈేడగ్కు ఒహో అనిఎంచు యనుళానుప్రొసాద్యలం కార 

ములకోడను కూర్చి ఈ [వవింధమున వేంకటకవి శావిం 
చిన నష్ట అనన్య పామాన్యమై అళిళారుచుండును రన 

పాత్ర పోవణమునను, సాక్లిప్రాయ వద యోగమునను 

ఆశని కఠ జేసొటి “కి వద్యమునందు చమక్క్భృతి 

కలుగగ శెన్చవేర్త వని రఘునాథుడే అనెనో ఆతడే 

(వ్రాసి! నెనో కాని అం దినుమంశయు నతిశయో 

శానళాదు శ ంకారము అమిశముగా వాడుచుశే 

రనభానముల నద్వితీయముగా పోషించిన నువోకవే 
లాం(ధ్రవాబ్బయమున నిర్వుకే ఒకడు భట్టుమూర్తి 

శెండవవాడు వేంకటకవి చేంకటళని కెలుగుసరముల 

విరువులలో భట్టుమూర్తికన్నను మిన్న అనిపించును 

ఆశని వదప్రయోగ చాతుర్య మపూర్వ మైనది టివిలో 

నీమార్గ మెవరికిన్ రాదనుట నత్యము ఇంళటి మవోకవి 

శావుననే రవిక శేఖరుడ్రైన రఘునాథ భూపాలు డాతని 

బాదరించి మేదురములైనవళ్కారము లాచరించినాడు 

రఘువాథుని అస్థానమున  విద్వక్కబియై బిహు 

గ్రంథములు రచించి వాని నన్నిటిని అతనీ'కే ఆంకీతము 

చేసినచాడు కృష్ణాధ్వరి రఘునాథ భూపాలీయము, 

నైవథ పౌరిజాశావశారిక, కల్యాణ శానుదీ కందర్ప 

ఛాటకము, శృంగార సంజీవని శాళ చింకామణి, 

వైప పారికాతీయను అను ఆరు [గ్రంథములను రచిం 

చికినని ఆతడే చెప్పకొనీ యున్నాడు వీనిలో రఘునాథ 

భూపాలీయ వై మధ పారిజాతీయములు రెండే శానవచ్చు 

చున్నవి ఇందు రఘుబాళ్ళ భూపొలీయము. |ప్రశాన 

రుద్రీయమువలె శావ్య వ్వహవ రనధ్వన్యలం కారాదులను 

'కెల్చు లతణ (గ్రంథము ఇందు అశ్యములై న వద్యము 

అం దన్నిట రఘునాథుడే వర్ణ ంపఐడి యున్నాడు నైషధ 

పారిజాతీయము ర్య్యర్థిశావ్యము ఇందు నలచర్మితయు 

పొరివాళావనారణ కథయు జోడింవబడినవి నన్నిపొత 

నంజంధము లేని ఈ రెండు కథలను సమాచాంఠరముగా 

సొగించుటలో ఈ కవి చూపిన 'నేర్చును పొండిక్యమును 

అనన్య సామాన్యము లై యున్నవి, ద్వ్యర్థికాన్య నిర్మాణ 
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వైపుణ్యమున నీకడు నూరన భట్టుమూర్తులను కూడ 

మించినాడని విమర్శకుల అభ్మిపాయము ఇళడు (నీవ 

ఇతర రచనలు శకెలుగు (గ్రంథములో సంస్కృత [గ్రంథ 

ములో శెవియరాడు శృంగార నంజీవవి ఆమరుశావాం 

శారవోరియని అతడు అెల్పియున్నాడు కల్యాణ 

శాముడీ కందర్ప చాటకము బవుళః యడగానమై 

యుండవచ్చును కాళ సంజీవని సంగీత శ్యాక్ర్రమునకు 

నీంఇంధించిన (గ్రంథముగా తోచుచున్నది 

'కాళయ్యకవి (వ్రాసిన రాజగోపాల విలొనమను నై చా 

ఛ్వానముల కావ్య మిటినలనే ముద్రితమైనది ఇది 

మన్నారుగుడి కేతన విళ్ళ్యమును 'కెల్పు కృంగారరప 

వ్రళానమైన (ప్రజంధము ఇందు మొదటి నాలుగా 

ఇ్వానములలో శ్రీకృష్ణునికి ఆతని అష్టమహిషులతోడి 

కూటమియు వంచమాళ్యానమున మన్నారుగుడి కత 

మావోత్మమును వరి ంసబడీనవి శాళయ్య అష్టమహిషు 

లను అష్టవిధళ్ళంగార వాయికలుగాః వర్గించియుఖ్నాడు 

రుష్టిణి స్వీయ, సళ్యళామ స్వాఢీనవతిక, కాళింది ప్రోషిత 
భర్శృళ, రితణ జారిణీ, జాంబివళి విపలిస్థి ఇకని 

రచనలో సంస్కృత పదములు హెచ్చు ఈశని సమాన 

ములు కొన్ని యెడల ,(శ్రీనాళుని సమానములను 

శలపించుచుండును ఈతని ఛారాళుద్ధి మిక్కిలి 'మెచ్చదగి 

యున్నది నుభుర తంజావూరు రాజ్యములందు వెలనీన 

శృంగార [వబంధముల కొక విధముగా ఈ రాజగోపాల 

విలానము మార్గదర్శకమని శెన్పవచ్చును 

రఘునాథుని కుమారుడైన విజయళాఘవుడుకూడ 

కవియే ఇతడు (ప్ర్లోద చరిత్ర పీకిశయందు కాను నది 

కృతులను రచించినట్లు చెవ్పుకొనియున్నాడు అందు 

చెక్కు. యతగానములు పొదుశాసానము, రఘు 

శాశాళ్యుదయము అనునవి ద్వివద శావ్యములు 

మోహినీ విలానము ఆను ద్విపద కాన్యముకూడ ఇళని 

రచనయే యని కొందరి కలవు ఆత డా ద్వివదకృతిని 

యశగానముగా నంతరించినమూట వశ్యము శాని 

ఆకృతి యళజే రచించినడో ఇతరులు ర చించినదో 

'శెలియరు ఈ ద్విపద శాన్యములలో రఘునా ఖాగ్యురయ 

మొక్కటే ముద్రికమైనది ఇందు విజయరాఘనవుడు తన 

తండ్రి యగు రఘునాథుని శాజ్య వై కనమును, తంజా 
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పురమును, శాఆగృహామునండలి నిక్యజీవిత విధానమును 
విపులముగా వర్షించియున్నాడు రఘుబాథుడు 

వావ్యాళి కరుగుచుండగా చిత్రలేఖ యను వారకాంత 

'యుక్క'కె అకలి వలచి తనకోరిక తీర్పుమని చిలుకచే 
న ర్లఘాగే మంస్పుటయు ధ్రఘునాథ్లు డా రాత్రి అమె 

యింటి కరిగి కేశినల్బుటయు నిందలి ఇతివ్ఫ త్రము రన 

దృష్టి కీ శావ్యమంత ఊత్తమముగా కనవిడళపోయినను 

చారిత్రకర్భన్టితో చూచినచో మిక్కిలి ఉక్కృష్టముగా 

గోచరించును ఆనాటి రాజకీయ సాంఘిక విషయము 

లును, రాచనగరి మర్యాదిలున్కు సంగీత నాట్య విద్యా 

విగోదములును ఇందు చక్కగా వర్ణితములై యుండుటకే 

నాయకోయుగ చరిత్ర నిర్మాణమున కీ (గ్రంథ మెన్నియో 

విధముల శోడ్పడజొలును 

ఈ మై ర్వివరశావ్యములే కాళ  విజయరాఘువుడు 

రోచించికినని చెప్పుకొన్న లఘు కావ్యములలో గోపికా 
భ్రమర గతముల శెనిగింపులును, ఫొల్గుణోత్సవ గోపోల 
దండళములును, వీరళ్ళంగారో సౌంగళ్యమును, సంపంగి 
మన్నారు పొంగత్యమును ముఖ్యములై నవి చైగీశములు 

వర్యరూవమున కెనిగింనబడిననో, ద్వివద రూపమున 

'కెనిగింసలడినవో కెలియదు ఫాల్గుజోత్సవము రగడలో 
(వ్రాయఃడినది చివరి రెండు సొంగత్యములును కళ్నాటక 

పాంగత్య చృందమున రచింపలిడినవి ఆంధధ్రమున ఈ 

ఛందములో రచన సల్చినవా డిశ డోక్కండే 

విజయళాఘవులి ప్రతిభ అఆకథు రచించిన యక 

గానముఠిలో ఎక్కువగా గోచరించును. వాని నంఖ్య 

నుమారు ఇరువడి వరకుండును అవి అన్నియు వాటకము 

లియే వేర్కొనలిడినని వానిలో రఘుభాశాళ్యురయ 
లిప్రశారాయణ చరితలుమా [త్రము ము ద్రితముత్రై నవి 

మిగిలినవి కొన్ని అముద్రిశములు కొన్ని నష్టములు 

విజయరానువుడు వై స్థన మశాఖీనాని రై క్లవావచార 

మాతనికి గిట్టడు ఆందుశేకచే కాబోలు వై స్ట్రవకథలిలో 

చోళరాకా మివ్రపారాయోేణుని శికింన చాజ్ఞావీంచెనని 

యుండగా అక్షడు లివ్రనాశాయయణుని కథ శన రాజ్య 

మంగలి మన్నారు గుడియందే జరిగినట్లును శాను 

వైన్ణచావచారముతే విప్రశాశాయణుగి కిటించు'పెట్లలీ 

నంబేహించుచుండగా (శ్రీ రాజగోపొలప్వామి |ప్రశ్యత మై 

సత్యమెరిగించి, విప్రచాశాయణుని గౌరవించి తన్ను 

మెచ్చుకొనె ననియు (్రానీయుండెను ఇన్లు ఈ నాటక 

మున ఆత డికర సందర్భములందు పైత మధిక 

స్వాళంక్యము (వదర్శించినాడు శ 

విజయ రాఘవుడు సంస్కృ ా ం[ధ శావలిందు మేటి 

పండితుడు ఆతడు నంన్కృత చొాటకనులు జాగుగా 

శదివి అందలి రచనా పద్ధతులను చక్కగా అవగొపానము 

ఛేసీకొన్నవాడు ఆ శారణముచే అళడు తనచాటి యక 

గావములందున్న కొన్ని పద్ధతులను నూర్చి నూతన 

పద్ధతులను (వవేళపెట్టి చానిశంతో వన్నె చేకూర్చివాడు 

యతగానముల ఆరంభమున కవీయే కృతివకిని (వస్తుతించీ, 

'సష్ట్యంశములు చెప్పీ, క ఖా క్రమమును వివరించినట్లు చెప్ప 
ఇడియుండును ఈ పద్ధతి (పవబంధోచిశ మైనడే కాని నాట 
కోచిశమైనది కాదనీ గుర్తించి విజయ రాఘవుడు కన 
యతగానములండు డేవకా స్తో(కావంతరము. 'మేళ 
గొండ్రచే శ్రైవారము చెప్పించి, వారి మూలమునచే 

కణ్యాకముమును [వ్రళటింవ'కేసీనాడు ఇది కోంచె మించు 

మించుగా సంస్కృత వాటకములందలి నాందీ |కప్తావన 

అను పోలియుండును ఇశ్లే విజయ ాఘవుడు తన 

జాటకములలో కొన్నింటి చివర భరత'వాక్యమును 

వే పెట్టినాడు 

విజయ రాఘవుడు శన యతగానములలో |కివుటాడి 

శాళములను “గేయములతోహాడ (వాసియుండినను, 

రగడలిను విడిచి వాని స్థానమున దరువు నదము మున్నగు 

నూళన రచనలను (ప్రవేశ చెట్టినాడు ఆతడు |ప్రచేళ'వెట్టిన 
మరియొక మ ఖ్యమైన మార్చు పంశావణ వద్ధతి 

అంతకుముందున్న యకగానములలో నుధ్యనుధ్య ఈ 

పళ ఈ పొట పొడుచున్నదను కవి నచనములు శాన 

విడుళుండును. ఇదియును [వవింధ వద్ధతియే విజయ 

శాఘవు డీ పద్ధతిని విడిచి సంప్కృత నాటకములందునలె 

పాత్రోచిత మైన శావలో ఆయా పౌతముల నొండోం 

టికో సంశాషి౦ఎ కేసీనాడు తరుచాతివారు పలువురు 

ముఖ్యముగా రంగాజమ్మ శను యతగానములలో ఈ 

విధానము నవళింబించినారు 

విజయ శాఘవుని కొలువు నలంకరించిన లిదుషీ 

మణులలో రంగాజమ్మ అ(గగణ్య, ఆమె అష్టకాపా 



కచిళా సర్వంకవ మనీషా విశేష శారద రాజనీథి 

విశారద విజయరానువ మహీపొల రచిత కవకాఖి మేక 

ఈమె సంగ భారశము, సంగ్రవా భాగవతము, 

సంగవా శామాయణము, ఉషా వలిణయము, నున్నారు 

చాన విలౌసము అకు (ప్రబంధనులు, మవ్నారుచాన 

విలాన యతగానము ఆను ఆరు (గ్రంథములు రోచించెను 

ఇవిగాక అమె రచించిన పొటలు వదములు 'వైక్కులు 

గలవు మళ్నాగుడాన విలాన యజగాన మేక్కచీ 

ఇటీవల ముద్రణ మందినడి నున్నారుదాన విలాన 

(ప్రజంధమున నాయకుడు విజయ శాఘవుడు అతనికి 

మత్నారుచాను డను నామాంతరము కలదు ఉషా వరి 

అఆయమంద[€ కథ పహరివంళమునుండి (గ్రహింపబడినడి 

కథా నిర్మాణమందును, కవిచా వటిమయందును ఇందు 

కరయి|క్రి చాల శేర్చు వ్రదర్శించినది 

రంగాజమ్మ మన్నారుచాన విలాన (వ్రభంధనునందలి 

కథనే (గ్రహించి ఆ'వేరుకోడనే యొక యతగానము కూడ 

రచించినరి కాజగో పాలస్వామి |బహ్మోశ్స వములనందర్శ 
మున శాంశీముకి యను కన్య విజయరాఘవుని శాంచి 

శామించి అతనిని పెండ్రియొడినకథ ఇందలి వన్తువు ఇందలి 

కథ విజయరాధువుడు రచించిన రఘునాభాభ్యుదయ 

మందలి కథ కించుమించుగా |ప్రతివింణము కళా చమ 
శాల మంతగా లేకపోయినను, ఈశాలమున వెలువడిన 

యతగాన ములలోని కెల్లి ఇది మిక్కిలి (పళ స్త్ గాంచినది 

ఇందు పాటలు, పదములు దరుపులు మున్నగువానితో 

పాటు నర్యములుకూడ హెచ్చుగా కనిపించును రంగా 

అమ్మ శన నున్నారుదాస విలాస |ప్రబింధనునందలి 

పద్యములనే సందర్శానుసారముగా నిందు జొప్పించి 

యుండునని వ౦డికుల అభిప్రాయము ఈమె సంభానణ 

ములు వోన్యరన చమ్కారముల తోడను, పాకోచిక 

శ్రామతోడను గూడి మిక్కిలి ననొజముగా నుండును 

కోవేటి డితీతుడను (క్రీ వైన పండితుడు విజయ 

శాఘనవని కొలువుననుండి అతనికి రామాయణ ముపటేశించి 

వివిధములై వ నజ్కారములను పొంబెను విజయళాఘ 

వుడు మదననుంజరిని నివానామాడిన వృత్తాంతమును 
క్రైళొని విజయరాధువ కల్యాణము ఆను యతగానము 

రోచించెకు 

75 

ఆంధ్ర వాశ్మియ చరిత్రమ = 11 

విజయ రావుని వట్టంవు కవియగు శామరను వేంకట 

వతి పోమయోకి విజయరాభున చం(రికావిలానే మను 

యతగానమును రచించెను విజయళాఖఘనవుని చందికా 

విహారము అందు మనోవాగముగా వర్శింప బడినది 

పురోషో త్తమడీతీతు డను నురియొక కవి స్యతమరల్ 
అను చామొంశరముగల తంజొపురాన్నదాన మదోవొటక 

మును వ్రానెను ఇది శృంగార హాన్యరసాద్భుక రన 

(వథానమని క ఇారమును బట్టే "తెలియుచున్నది 

వీజయరాఘవుని కుమారుడైన మన్నారు డేవుడు 

విజయ కాఘబాభ్యుదయము, పేమాష్జినాయి శ్రా పరిణ 

యము అను కండు (గ్రంథములు రోచించెను ఇందు 

విజయళాఘ వాళ్యుదయము (వ్రబంధమో, యతగానమో 

'లియదు లెండనది యతగానమే డీరనము[గ్రమున 

పుట్టిన అమృతమును సురలకొపగి సముద్రుని టూకురగు 

రోక్లాక్టి యనువామెను నున్నారుదేవుడు వివానామాడిన 

వృళ్తాంళ మిందలి విషయము 
విజయరాఘనవుని తరువాత తంకొవూరు శాళ్యము 

మొదట మధుర జాయకులకును, సీమ్మట మనోళాష్ట్ర) 

అకును వళమైరది ఈ నవోరాష్ట్ర) గాజులు తెనుగు 
వభ్యనించి ఆ భావనను మాటాడుటయేకాక అండు శావ్య 

నులు వాటకములు రచించిరి నలువు రాం(ధకవ్నలను 

పండికుశిను, గాయన గాయనీనుణులను ఆదరించి లోమిం 

చికి వీరి శాలమున "పెక్కు ద్విపద శావ్యములును, 

యతగానములును రచింవబిడినవి 

తంజావూరు నంష్థానమునకు ఇెందినవాడు శాళపోయి 

నను విజయరానువునకు సనుకానీకుడును జీంజిరాజ 

కుటుంబమునకు చెందినవాడును అగు ఒక నువోకవిని 

గూర్చి ఇచ్చట శెవ్పవలిపియున్నది అతడు సవరము చిన 
వోశాయణళాజు (క ౪ 1600 '0) ఇతడు రచించిన 

శాన్యము 'కవలయాళ్య చరిత్రము! ఇందలి కథ 

మార్కండేయ పురాణమునుండి (గ్రహింప జడినధి చిన 

వారాయణరాజు అ కథయందు శెప్కు కూర్చులు 

శావించెను బుతుధ్వజుడనురాణు మదాళసయను గంధర్వ 

రాజకన్యను వివాహమాడిన వృశ్తాంత మిందలి (ప్రధాన 

కథ కాళ కేకువను రాకనుడు బుకుధ్వజుని వంచించి 

మచాలినను కొనిపోయిన కథ, అశ్వతురుడు కై లానమున 



అంధ్ర హొక్మయ చరిక్రము క్ష 

కన నంగీఠనై వుణ్యమును ప్రదర్శించిన కథ, శారా 

జయంరతుల కథ, ఇందరు ఆంగములుగొ వర్గింపలడివవి 

పింగళి మారన కళోపూర్ణోరయ ముకరుాత ఇంత కా 
శామణీయకము గల [ప్రబంధము మరొళటి లేదని విమర్శ 

కుల అఫ్మిప్రాయము కళా కల్బనమునందును, పవపాజ 

వర్భనములందును లొచఛిత్య పోమణనంధును, పవౌజ 

సంభాషణ నిర్మాణ నై వుణ్యమునందును చిననారాయణ 

శాజు అద్వితీయుడు “ప్రతిళాకిశయమునను కల్బనా 

పామర్థ్యమునను వీ రిరువురును (నూరన, చినచాశాయణ 

శాజులు) సమానులే ఐనను చిననారాయణ రాకా కవిత్వ 

మందలి శిళ్చివరిపొక మును (వ్రవన్నతయు, నిగ్గును 

సూరవార్యునందు కానరా"నని (శ్రీ చేలటూరి వేంకట 

రమణయ్యగారి అభ్నిపాయము ఇకడు సూరననలె 

సంన్కృృతమందు గొన్న పండితుడే అయ్యును దీర్ధవమాన 

ములళోలికి పోక, తంజావూరు కన్సలకు సాధారణమైన 

తియ్యని శేటశెలుగుమాటల (వ్రయోగించుటయందు 

ఎక్కువ చేర్చు (వ్రదర్శింలెను ఈక డీ శావ్యమును శన 

ఉంపుడు శం|డ్రిై్రైన చాళాయణరాజునకు అంకిశము 

శావీం 

తంజావూరు నాయక శాజ్యమునందలి పారన్వత 

మునుగూళ్చి శెప్పనప్పుడు శ్మేశయ్య, క్యాగయ్య, అను 

భట్తులు రచించిన సదములఅన్సు గేయనులను బొడ 

శ్చేర్కొన వలయును ఉశయ్య కృష్ణామండలమునందలి 

మొన్వ(గ్రాను నిచాని ఆ గ్రామమునందలి గోపాలడేవుః 

జాళని ఇలవేలుపు ఆ చేవునిగూర్చి అతడు రచించిన 

వేదములు క్షి శృంగారములకు నిధానములు ఇందలి 

ఛామ మిక్కిలి జాతీయమై తెలుగు తియ్యదము నొల్క 
బోయుచుండును ఇఉతయ్య వలు జేశములను దర్శించి 

ఆయా చోట్ల గల దేనతలనుగూర్చి భక్తి భరితములైన 

వదములు రచించెను ఈ నందర్శమున'నే ఆతడు విజయ 

శాఘవుని గూడ దరించి అతనివై కొన్ని వరనులు 
శళ్చించెను ఈశని పదములు భావగంఖీరములై అభి 
వయనువకు మిక్కిలి ఆనువుగా నుండును 

శ్యాగళాళు మహాభక్తుడు భక్తి వంగీతము తాతని 
పొమ్ములు ఆతడు తంజావూరు నాయకులు గతించిన 

వ్మ్ముట అళాఖ్యను వా[క్రమించిన మవోరాష్ట్ర0ల 

శాలమున నుండెను ఆకని కృతుళందలి సహజ సూధుర్య 

మొక్కు ఆంధులినే శాక చా&ణాక్యుల నందరిని ఆకర్షించి 

నది ఆతని కీర్తనలలో అపూర్వమైన నంగీక పాండిత్య మీ 

శాక పాహొత్య సంవడయు గోచరించుచుండును ఆకని 

భామ మార్జవ మాధుర్యములకు చెట్టినది చేరు” 

శ్యాగరాజు భి భరితములైన వెక్కు కీర్తనలనే 

శాక పన్లోద భ క్షవిజయము నౌకా విజయము అను 

శెండు యతగానములను కూడ రచించెను మొడటి 

చానిలో భ క్షవరేణ్యుడైన (వత్లోదుని అపూర్వ భక్రియు, 

శెంగన చానిలో శ్రీకృష్ణుడు గోపాంగనలతో యమునా 

నదివై వివారించుటయు వర్ణింవబడినవి, ఇందలి కథలను 

కూర్చుటలో శ్యాగరాజు మక్కలి స్వాతం[క్యము 

వహించెను భొగవతమునందలి కథలకును, వీనికిని గల 

శారతమ్య'మే ఇందుకు దృష్టాంతము 

ఈంజొవూరు రాజ్య ముంతరించిన పిమ్మట మధుర 

వుదుక్కోట సంస్థానములు కవుల శాశ్రయములయ్యెను 

మధుర వాయకులలో మొదట వాం(ధకవులి నాదరించి 

ఫత్కరించినవాడు ముద్దళగిరి (క 4 17వ ళా 

యుత్తర భాగము) ఇతనివేర అంకితము చేయిలడిన 

కృతులు మూడు భానబడుచున్నవి అందు మొదటిది 

చిడ్డ్లరి విజయము ఇది తంజావూరు కోటయొక్క 

ఛాలుగు గోడలవై చెక్కబడిన 500 పొడములు గల 

ఉక్పిలి మౌలిక ఇందు అళగిరి మహాళాస్ట్ర)తై న వళోజీ 

నోడించి పొందిన విజయము వర్ణింపబడినది 

ఆళగిరికి అంకితమైన 'రెండన (గంథము తిరుళాను కవి 

అని వామొాంతరముగలి లింగనమఖ శా మేళ్వరకబి 

లోచించిన నళ్యభామా పాంత్వనము ఇందలి కథ నరళా 

ఘర సంహారము కృష్ణుడు పడుబారుచేలి స్త్రీలను "పెండ్లి 

యాడిన వీమ్మట సత్యభామ కోపింవేగా ఆకడానె 

నోచార్చుటతో శావ్యము నుగియుచున్నది శా'మేళ్వర 

కవి ఉశయథాషో పాండిత్యము కలవాడే యయ్యు తన 

శాన్యనున "పెక్కు చ్యాకరణ స్థొలిత్యములకు శావొనగి 

చాడు మరియు ఆతడు అనక్య శృంగారముతోకూడినే 

వద్యము లఅశేళములు రచించి అందలి యొచిత్యమునకు 

భంగము కలిగించినాడు ఇతడు నాలు గై దుచోట్ల నంది 

శిమ్మన పొరిజళావవారణమునందలి వద్యముల భనుళ 



80న యక్నించెను కాని అందునంపూర్ణముగా కృళార్థుడు 

ఇాజాలక పోయెను 

శామేళ్యరకవి భేనుళా నావోళ్ళ్యము, ఆచార్య 

విజయను అము రెండు వచన కావ్య ములనుకూడ 

శచించెను ఇందు మొదటి[గంళ మొక్కటే కనబడు 

చున్నడి “ధీరులు పాకవై రి లోక వికచ కల్పిక్ _న్హబక 

గంధ ధురంధర నూ క్తియు క్షి శౌనవునని మెచ్చ చావుల 
మహా క్త్టమొనర్నితి ' నని అతడే బెప్పకొనియున్నాడు 

ముద్దళగిరి కృతినందిన మూడనక్ళతి విద్యానకీ 

దండకము దీనిని రచించినాడు గణపవరపు వేంకట 

శవి (శ్రీ ౪ 17వ ళళాల్టి మధ్యభాగము) ఇతడు బహు 

గ్రంథకర్త అపారమైన పాండిత్యము, అద్వితీయమైన 

శ స్రనిజ్ఞానము అనంతమైన లో కానుళనముకిల్లి ఈతడు 

కర్ణాట తుండీర చోళ పొండ్య మండల [వముఖాఖల 

మండలాఖండులదే సత్కారము లందియుం డెను ఇళడు 

|థ్రాసీన గ్రంథములలో లతణ (గ్రంథము లెక్కున కాల 

రామాయణ ద్వినద, అాంబవతీ విలాన చిశ్రశావ్యము, 

పరమళాగవశ చరిత్ర, పుళాణసారము, కృష్ణనుల్ల కథ 
అను చేర్లుగల ఈకని శావ్యము లివ్పుడు లభించుటలేదు 

అశ్యమగుచున్న వానిలో |వ్రజింధరాజ వేంక శేళ్యర 

నిజయ వీలానము మనా శ్తరమైవది ఇదియు “అమూల్య 
మైన లతణ గ్రంథమేకాని తన్మూలమున నతని కవిళా 

శక్తి కొంతవరకు కనుగొననగు" ననీ (శ్రీ డా శేలటూరి 
వేంళటరమణయ్యగారు కెల్పుచున్నారు గర్భచిత్ర 

కవిశ్వ్ట రచనయందును, సదముల కూర్చునగదును ఇతడు 

(ప్రదర్శించిన నేర్చు అపూర్వమైనది [ప్రబంధరాజ 'చేంక 

"పేశ్వర విజయ విలానమునందలి 808 న వీసవద్యమున 

అరునదికి వై గా వృత్తాదులుగర్భికము త్రై యున్నవనియు, 

అట్టి వద్యమును తెలుగు కబ్బములలో నెవ్వరును రచించి 

యుండకేదనియు కీ శే పూండ్ల శానకృష్ణయ్యగారు 

(వ్రళంసించియున్నారు. లింగామశాసీనను, కెనుగు 

(గ్రశాసర్ముదీయము, రనమంజరి, ేంక'పేళాంధ్ర మనబడు 

ఆభిననాం(ఢధ్ర నిఘంటువు, అంధ్రకౌముది, గణయతి పాన 

వీనమూలిక, లేవ అకార నిర్ణయ వద్ధతి, మృట్సత్యయ 

వ్రహ్తారవరణి, అలంశార సారము, ఆంధ్ర [ప్రయోగ 

రశ్నాకరను, ఇర్వడారు ఛందముల వచనము, ఆం 

ఆంధ్ర వాజ్మయ చరిక్రను= 11 

ద్విరూవ కోశము, ఆంధ్రప్రక్రియా కౌముది, అనునవి 

ఇతడు రచించిన 6మణ (గ్రంథములు పర్వలతణ 1$రోమణి 

అను గొప్ప అతణ (గ్రంథమును కూడ ఇతడు రచించినట్లు 

శిలియుచున్నడి ఇది పది ఉల్లానములకు తక్కువళాని 

వివిధ లతణ లితీతమైన అమూల్య అక్షణ శాన్యము 

నిజమునకు దీనిని లతణ రత్నాకర నుని చెన్ననగును 

వైన పేర్కొనవడిన లవణ (గ్రంథములలో సేట్కలు 

ఇందలి ఉల్లానములే-వేంక 'పేశాంధ్రమందలి ర్విశీయో 

ల్లానము, ఆంధ్ర కౌముది శృతీయోల్లాపము, ఆంధ్ర 

ద్విరూవ కోళము దళ మోళ్లానము ఈ మనోకళవి కవిళా 

విశేషముల పెరుగుటకు ఈ (గ్రంథమంతగా ఉయోగ 

పడక పోయినను అశని పొండితీ పొటవమున కిది భాండా 

గొరమనవి చెప్పుటకు నందేహింప నక్కరలేదు ఈ గ్రంథ ము 

నమగ్రముగా అభింపకపోవుట విధారళరము ఇది 

'వేంక పేశ్వరున కంకితము 

విజయరంగ చొక్కంవాకుడు కవివండిత ఫోమణ 

మొనరించుటయేశాళ శారు న్వయముగా నూఖు 

మాహాత్మ్యము, (శ్రీరంగ మాహోక్ళ్యము ఆను వచన 

గ్రంథములను గచించేను ఇతని ఫంస్థానమునందలి 

కవులలో మొదట చేర్కొనదగినభాడు సముఖిము 

'చేంకట శృక్షవ్న నాయకుడు ఇతడు అహల్యా నంకంద 

నము, రాధికా పొంత్వవము అను వద్య'కావ్యములను, 

ఎకెయినీ భారత మును వచన శాన్యమును రచించెను 

రాధిళా సాంత్వనము వశాఖ్యాన |ప్రణింధము ఇందు 

అనక్యములై న శృంగారవద్య ను శెన్నియో కలవు 

ఇందలి పద్యములన్నియు ముద్దుపళని రాధిళా సాంత్వ 

నమునందు కూడ నున్నవట ఆమె చానికి మరికొన్ని 

పద్యములు శేరి సాలుగాశ్వానములుగా నిథజించి 

యున్నదట ఇచే నత్యమైనచో ముద్దునళని 'వేంకటళ్ళష్ణ 

శాయపని పద్యములను హాఠించినదని శెప్సవలనీ వచ్చును 

ఈ వద్యము లెనరు రచించినవై నను ఇందలి కవిత్వము 

మృదునుధుర మై శేటశెలుగు కయ్యదనమున శారి 

చాలిములై యలళారుచున్నవనుటకు సం దేహింవ నక్కూరో 

లేదు నీతి శావ్యాములై న కొన్ని శృంగార నర్యములను 

వర్షనలను కొలగించినచో ఇట్టి సుకునోరో శాన్గము 
మరొక్కటి కేదని చెప్పవచ్చును 



ఆంధ్ర వొష్కయ గరిక్రమ | 

అహల్యా వం్మక్రందనము ఇం(డ్రాహాల్యల శృంగార 

వృత్తాంతమును వర్షించు [ప్రబంధము చేంకట కృష్ణ 

భాయకుడు పుళాణ మందలి కథను కొంళమార్చి 

శృంగార శనమునకు ఎడచనెడ వోవ్యమును కూడ 

జోడించి ఈ |ప్రబంధమును నిగ్మించినాడు ఇందలి 

ళ్ళంగా రము శాధికా సొంక్వథమందలి డానివలె 'నెచిత్య 

మళ్యాద నకిక్రమింవక మిక్కిలి సథ్యముగా ఉన్నది 

ఇందలి కవిక్వము మృదుపర సంకరితమే ఆయ్యు, 

అచ్చటళ్చట శర్దాలం కా రముఠితోకూడి కడు రనవంత 

ముగా నున్నది వేంళటకృష్ణవ్ప చాయేకుడు రదించిన 

"కైమిని శారకము, పారంగథర చర్మిత్ర ఆను వచన 
శావ్యములు శెండింటిలో 'రేండన దింకను మ్యుదితము 

శాలేదు తై మిని భారతము నాతడు పీల్లలనుణ్జి వీనలీర 

కుని పద్య శావ్యము వనుపరిందియే (్రావెను ఆంధలి 

వదములు, సమాపములు సెక్కు యళాతథ ముగ 

ఇందనువదింవబడినని ఈళావ్యము విజయరంగ చొక్క 

ఛాథువ కంకిశముదేయలడినది ఇంచాళ్య్వాసాద్యంశము 

అందు పద్యములు కూర్చ్పబడినని పొరంగధర చర్మిక్రము 

రీకంగణాథున కంకితముచేయబడినది ఇందు మూడా 
ఛ్య్చావము లున్నవి ఇది వేంకటకని కృత సారంగధర 

చరి[శ్ర ననుసరించి న చనీళరింపనిడియుండునని విమర్శకుల 

తల౦పు ఇతరుల్యగ్రంథ ముఠందలి పదముల నెక్కునగా 

గ్రహింన యక్నించుటచే శాజోలు ఈతని వచన 
శాన్యములలో పర్య కావ్యములందున్న సొకుమార్యము 

శానరారు 

శేనను 'బేంళటవతి కారా శకాంకులి |ద్రణయగాథను 

ఐచాళ్వానముల (ప్రకంధముగా రచించి విజయరంగ 

శొక్కవాళుని మంక్రియేగు వంగల సీనయానాత్యునికీ 

అంకిశముచేసెను ఈ సీనయమంశశ్రిహడ కవియేయనియు 

శానూనుణ చరితను, మన్నారు రంగాంకిశ గేయనును 

రచించియుండెకనియు. 'కేంళటపళి ఇెప్పియున్నాడు 

చాతీణాళ్యాం ధ్ర కవులలో బేనుకూరళని తరునాత 

శెన్చదగినళాడు శేషము 'వేంకటవలి ఈతడు కారా 

శశాంక విజయమున భృంగారమును శ్వేశ్ళగా వర్మించుట 

చేతను, వళాంగనా [వణయనును సమర్థించు వద్యములు 

కొన్ని రచించుటతేతను, ఆధునిక వినళ్శకు లీళనికి 

కౌచిత్య దృష్టి లేదని శెగడుచుందురు ఆశాలివు పరిస్థీకు 

అను దృష్టిలో నుంచుకొని చూచినచో అ శావ్యము 

నందలి భృంగారవర్షవమంత మితిమీరలేదనీ యే తోచును 

మరియు (గ్లంథస్థ పాత్రల నోటచెప్పించిన భావము 
లన్నింటిని (గంథక ర్త కంటగట్టుటయు నంతయు క్లను 

ఇరు ఇందలి కథ ళొంక నీకినాన్యా మనుమాట 

నత్యమేయైనను కవిత్వము మాత్రము మృదుమధుర మై, 

లలిశవరఘటితమై గంభీర భావళోభిళమై సహృదయ 

వృాదయానంద నంఛాయళముగా నుండు ననుటకు 

అం(ధ్రకేళమున అ (గ్రంథమునకు గల బవుళ వ్రశారమే 

శార్కాణము 

* వెలగపూడి కృష్ణయ్య మాలకీ మాధవము, 'గౌళికా 

ఇాన్త్రము, భానుమద్విజయము అను సద్య శావ్యములను, 

చతుర్విధ కంద శతకమును, వేదాంతసార సంగ్రవాము 

అను వచనళావ్యమును రచించెను ఇందు భానుమద్విజయ 

మొక్కటే అభించుచున్నది ఛానుమంతుడను ఏవ 

యువకుడు ఉజ్జయినీ రాకుమారిని వినావామాడీన 

వృక్వాంశ మిందలి వస్తువు ఇందై దాళ్యానములు కలవు 

ఇందలి చిడవ ఆళ్వానమున యోగళాక్ర్రము వినరింన 

బడినది ఇది పైవనుత |ప్రతిపాదళమైన (గ్రంథము 

ఆ మత (ప్రాధాన్యము చేతనే కాబోలు ఇది తమిళ థాను 

లోనికి కూడ అనునరింవబడినది ఇందలి కవిత్వము 

ప్రొళముగా నుండును ఖ్! దొర ఈ శావ్యమును 

[ప్రశంసించి యుండెను 

విజయరంగ చోక్కనాకథుని అస్థానమున కఖాళుకలి 

నని చెప్పుకొన్న కుందుర్తి నేంకటాచలవతి మి[తవించా 

వరిణయము, భారత భాొగనక వచన కావ్యములు; సెక్కు 

వాటకములు, చాటు శృతులు చెప్పియుం డెనని కెలియు 

చున్నది ఇందు మిశవించా పరిణయ మొక్కటే లభించు 

చున్నది ఇది ఆరాశ్వానముల [ప్రబంధము (ఫ్లు డష్ట్ర 

మహిషులలో నొక ఇెర్మైన మి[త్రవిందను పరిణయమాడుట 

ఇందలి విషయము ఇందు గ్రలింధ అజణము లన్నియు 

శానిపించును (ప్రజంధోచితములైన నర్వ వర్ణనలను 

శొప్పించుటకు అనువుగా కవి కథను కల్పించెను అందుచే 

కథయు కవిత్వమును కూడ జీవళళకు దూరమై కృషశి 

మములుగా కనిపించును 





ఆంధ్ర వాజ్మయ శరిత్రము = 11 

సంన్మ్మ శాం|గ్రములందు శొవ్బ పండితుడు ఇతని విష్ణు 

పురాణము వంన్కృక గ్రంథమును చక్కగా అనుసరించు 

చున్నది ఇందలి రచన సంస్కృత నమాన భూయిస్టమును, 
(ప్రొఢమునువైై బద్దస్టముగొ నున్నది చాఊణాళశ్య 

(గౌంథికశాం[ధ్ల రచయితలలో ఇక డ(గ్రగణ్యుడు 

మధుర వంస్థానా గ్రీకులు కాశపోయినను, విజయరంగ 

చొక్కినాథునీ శాలమునం దేయుండిన ఇశ్యామరాయకవి, 

వేంళటసుబ్బకవి అనువారు. నచనమున రామాయణ 

ములను రచించిరి శామభద్రళవి అను నతడు వోలాస్య 

మావోత్శకమును వచన శావ్యముగా w్జ సీయుండెను 

వుదుక్టోటను వరిపాలించిన గాజులు జం(ధ్రచాయకులు 

శాకపోయినను, ఆంధ్రభావవై అభిఘాన మూవి అందు 

కవులను పండితులను పోషంచుటయేళాళ స్వయముగా 

గ్రంథరచనకూడ శావించిరి b+ 1688 నుండి 

1780 వరకు నరిపొలించిన రఘునాథునివై ఆంధ 

కవులు రచించిన చాటువులు పెక్కు శానణడుచున్నవి 

ఆశని తమ్ముని పమారు డైన శామస్వామినృపొలుని 

బాయకు నొనర్చి ఉర్ధండ విద్వళ్కవియైన "శేషయార్యుడు 

_కృంగారనా ణీదండక ము రచించెను అతని వ్యుశ్రుడైన 

తిరుసులనాయకుడును, మనునుడై న రాజగోపాల చాయ 

కుడును వలువ ళాం(ధ్రకవులను పోషించిరి విజయ 
రఘునాథుడు (8 శ 1780 69) మరురుపాటి 

కవుల నాదరించి వేంకన రచించిన ఆం(ధ్రభాషార్దవనును 

విఘంటువును కృతిఫొం చెను 

నురురుపొటి వెంకన వెనిఘంటువునే కోక రాజవంళ 

గ్రళ్త, మల్లు వుళాణము, రఘువాథీయము అను (గ్రంథ 
ములనుకూడ రచించెను ఇందలి తుది రెండు [గంథములును 

అము ద్రికములు ఇతడు విద్వత్య.వి ఇతని తండి 

నుహోద్దండకవి ఆని ప్రశ స్తిపొందిన సీళారామార్యుడు 

ఇళని రతన లేనియు ఆథించుటలేరు 

రఘుగాథుని వుడ్రుడగు శాయ రఘువాథుడు 
(6 1708 89) చేద చేదాంతముల తోడను 

చాక్స్యాయనాడి శ్యాశ్ర్రముశితోడను పరిచయముగల 
వాడును నిరంకుళ వకిశా భానురుడువై పార్వతీ వరిణయ 

మను |వ్రలంధమును రచించెను ఇతడు ఉద్దండళవి సీళా 

శామార్యుని శిష్యుడు. బెంకవకు నకీర్థ్యుడు ఇతని 

పార్యకీ పరిణయము నూతనములై న కల్పనలతోడను, 

మధురమంజులములై న వదములతోడను, లోకో త్తరను 

కైన వర్ణనములతోడను కూడి మిక్కిలి నరసముగా 

నుండును ఇం బెడనెడ కాళిదాసుని కుమూరనంభన (a 

ములకు ఆనువాదములు శాననచ్చును అచ్చటచ్చట 

వ్యాకరణ మళ్యాద నక్తిక్రమించి (వయోగములుకూడ 

నున్నవి ఈ కావ్యము నుదురుపౌటి వెంళనయే రచించి 

శాయ రఘునాథుని'పేర (వకటించెనను లకివ్యో మొక్కటే 

శలదు కాని దానిని నమర్థించుటకు తగిన ఆధారములు 

లేవు 

రాయ రఘునాథుని తరువాత వుదుళ్టోట సీంవోననము 

'సధిష్మించిన విజయరఘువాథుడుకూ డ కోవినండిశ పోవ 
కుడే వెంకన కుమారుడగు సొంబకవి ఈతని సమళాలి 

కుడు రభుచాథుని గురువును మవోవండితుడు నగు 

గొననూరి బారాయణయ్యంగారు థానుమి[కుని రన 

మంజరి యను శృంగార శాస్ర గంథమును కెనిగించెను 

ఇందలి కవిత్వము (పౌఢమై మిక్కిలి సరనముగా 

నుండును 

విజయ రఘువాథుని తమ్ముడైన రఘువాథుడును 
(శీ 1885 89) కవులను పోషించి వారి (ప్రళంసలకు 

పాకత్రుడయ్యిను ఇతనికి “His Excellency” అను 

బిరుదము కలదు ఇతని కునూరుడగు శామచం|ద్రుడు 

వెంకన మనుమడైన చిదంబరకవిని పోసీ.ంచేను ఇతడు 

శామచంద్రుని"పేరో చం ద్రానణా దండకమును రచించెను 

విజయనగర ఛాజ్యమంతరించిన విన్నుట న్వశం[తము 

కైన సామంత రాజ్యములలో మైసూరు రాజ్య మొకటి 

ఇచ్చటకూడ కొందరు కవులు పద్యగద్య కావ్యములను 

రచించి ఆంధ్రచాణి వలం రించిరి ఇచ్చటి పద్యళాన్య 

ములలో (ప్రధానమైనది కుకన వలి దీనిని రచించిన వాడు 
పొలవేళరి కదిరీవకి (క్రీ ఈ 16860) ఇతని వూర్వులు 
కోలారు ప్రాంతమున సామంకరాజులుగా నుండిరి కుక 
నన్తకి చక్కని కథాళావ్యము. చిలుక చెప్పిన కథ 

అగుటడే దీవి కీచేరు కళ్లినది నవతి అనగా జెబ్బది కాని 

ఇందు పూర్తిగా డెబ్బది కథలు లేవు త్రీ మనళ్ళాం 

చబ్యమును ప్రదర్శించుట కై ఢొనమ్యు డీకథలను చిలుకోచే 

ధర్ముళాజనకు ఇెప్పించెను ఇందు కొన్ని కథలకి శృంగార 



ముళై నీతికావ్యాములుగ నున్నవి వూర్వకావ్యము 

అందలి కథలుకూడ కొన్ని ఇందు కానవచ్చును లీలావతి 

అను రాజకుమారి కథ గౌరన నవనాథ చరిత నుండి 

(గ్రచాంపబడినడి చవలయను విప్రయువతి కథకును కళా 

పూర్ణోడయమునందలి నుగా(్రీ శాలీనుల కథకును పోలిక 

ఉన్నది వసుమంతుడను వణిజుని కథ నీతిమయమై 

రమ్యముగా నున్నడి కడిరీవతి కఖాకథనమున మిక్కిలి 

చేర్చరి [క శ 15వ శళాక్టిలో కొంవి గోవరాజు (వ్రావీన 

సింహాసన చ్వా(తిం[క యందలి కథలికం'చు ఈశని కథలు 

సహ౭కరములుగ ఉన్నవి సుల మైన 2 లిలో సహజ వర్ణన 

ములు శావించుట యందును ఆ పురుషుల చిత్త 

వృత్తులు వర్గించుటయందును ఇతరు చాల సమర్థుడి 

ఈతని [గ్రంథము వలన ఠళ్కొాల (ప్రవృత్తులను లోక 

న్వళావమును చక్కగా కెలియవచ్చును 

మైసూరు కాజ్యమున పద్య (గ్రంథములకన్న గద్య 

(గ్రంథము లెక్కువగా వెలసినవి వీనిని రచించిన కళున 

వంశపు గండనాథులు పేర్కొన దగినవారు అంది 

కళువె నీరరాజు భారతమును నచనముగా (ానెను 

ఇతని తండి దొడ్డరాజు చిక్కలేవరాయలకడ దళ 

చాయిగా నుండెను (6 16౬1706 వీరరాజు 

కన్నడమునను, ఫంన్కృశమునను కూడ (గ్రంథరచన 

శావించెను ఇతని వచన భారతమునందలి సభా భీవ్మ 

పర్వములు మాత్రమే ఇవ్పుడు లభించుచున్నవి ఈతని 

రచన సంస్కృత 'భారతమునకు సరియిన అనువాదము 

ఇందలి వాక్యములు కొంచెము దీర తరములుగా 

నున్నను ఇతనితైలి నరళమై నునోవారముగా నుండును 

ప్రథమా వికక్రియందలి మువర్ణకమును లిందుపూర్వక 

ఖు వర్ణముగా వ్రాయుట ఈతనికి అలవాటు భారత 

వచన రచనమున భీరరాజునకు విష్ణువురాణ వచన కర్త 

యగు కుపొకుళ అనంక భూపాలుడు ళోడ్చడియుం జను 

వదన భారతము మైనూరు శాజ్యమందలి కళు'వె (గ్రాను 

మండలి గోపాల కృష్ణుని కంకితము చేయజడినది 

లీరరాజు కుమారుడై న నంజరాజుకూడ ఆంధ్ర కర్నాట 
భాషలలో శావ్యములు (వ్రావెను ఇతడును శఈండ్రివలెనే 

మైసూరు రాజ్యనున దిండచాథుడుగా ఉండెను (క శే 

1a) ఇతని కన్నత వచన భారతమును, కెలుగు 

అంధ్ర వాష్మయ చరి[క్రమ = 11 

వోలాన్య మౌవోళ్ళ కమును అభించుచున్నవి నోకాన్య 

మావోక్మ్యము. నైవ (గ్రంథము దడిణ మధుళావురి 
మహిమ వర్షింపలడినడి ఇందలి రచన సులభమై సలతణ 

ముగా ముండును 

ఇంత వరకును ద&ణాం[ధ యుగమున దణ జే 

మున రచింపబడిన ఆంధ్రవాళ్ళియమును గూర్చి శెప్ప 

బడినది ఈ కాలమున తెలంగాణమునను, అం ధ్ర దేళమునను 

కూడ పలువురు కవులు నలురళములైన శావ్యములను 

రచించి యుండిరి 

చామెళ్ల వేంగళనాయకుడు (కీ ళ 17 వ ళశాబ్లి 

నడుము) కృష్ణ చరిత్రము, కహుళాళ్య చరిత్రము అను 

(గ్రంథములను రచించెను ఇందు బహుళాళ్వ్య చరి 

త్రము (కొఢ మైన (గజంధము ఇందలి కథ కడు స్వ్చము 

శీకృమ్ణుడు తన భక్తు డెన బసుళాళ్ళుని ఇంటికి వింధార 

గిం బోపుట ఇందలి ఇకిన్ఫత్తము కృష్ణుని వరోత 

మున ద్వారక యందలి గోపికలు పొందిన విరవామును 

కలి వివులముగ వర్ణించెను (చబంధోచికములై న వర్ణన 

లన్నియు ఇందు కనుపించును జహుళొళ్వుడు భేనిన 

విందును వర్ణించు నంద ర్భీమున ఆ శాలమునందలి రాజ 

కుటుంజిములలోని భోజన మర్యాదలు వివరింగబడినవి 

వంచమాళ్వానమునందలి కళానిధి అను వై శ్య యువకుని 

కథలో వేళ్యాళోలకనలని యనర్థములు నర్జిశములై నవి 

కళానిధి నలవుక క్రెయిన మణిమంజరి నృత్య వైవుణ్య 

మునో నర్జించుఫట్ల కవి! కల 'బాట్యళళా వరిశయము 

వెల్లడి యగుచున్నది కవి శామభక్తుడగుటచే శాశ్యమున 

ఇెట్లో ప్రన్నక్తిని కల్పించి రామళ్ల క్షీని వర్ణించెను ఈ 

కావ్యము (శ్రీరామున శీ అంతము చేయబడినది వేంగళ 

నాయపడు నంన్క్బృ కాం ధ్రములందు మంచి పండితుడు 

శవిశ్వమున శాళిచాసొదులు తప్ప ఇతరులు ళన కీడు 

శారని ఈతడు (వ్రాసికొ నెను శ్లేవ శళ్చాలంళార ఘటన 

మున ఈతనికి పీకి మెండు 

ఈ శాలపు కవులలో ఇవు (గ్రంథములు రచించి 

కవి పౌ ర్వథాముడని [వళ్రీగాంచిననాడు కూరిమంచి 

తిమ్మకవి (క్రీ ౯ 1700 1768) రుట్ళిణీ పరిణయము, 

ఇోజశేఖర నిభానమ్కు నీలానుందరీ వరిణయము, ఆచ్చ 

శేబగు శామాయణను, రసికజన మనోఖీరానును, 



అంధ్ర వాజ్మియే చరిత్రము = 1 

సొగరసంగ మావోళ్శ రము నర్చవుర మానేశ్మ్యము:! 

శివలీలా విలాసము, నర్వలతణసార నం[గహము, 

సారంగధర చరితము, కుక్కు. ే శ్వర శతకము మున్నగు 

నవి ఈఠని కృతులు ఇందు నర్బవుర మానోత్మ్యము 

పర్పవరమునందలి భావనారాయణస్వామికిని, మిగిశినవి 

విశావురమునందలి కుక్కు.'టేళశ్వర స్యామికిని, అంకిళము 

శేయబడీనవి ఈ కవి బమ్మెర పోతనవలె తన శావ్యము 

ఆను నరులకు కృకియిచ్చుట కంగికరింవక భగవంకుని కే 

*పంగెను ఇతడు శివభక్తి తశ్సరుడయ్యును నర డై వతము 

అనుడ్వేపీంవక ఆఅ'దై్వక భానముతో మెలం7ను 

ఇతని రాజశేఖర విలాసమునశే భళ్లాణరాజ చరిత్ర 

శుని నామాంశరము జంగము అడిగిన దేదిమైన నిత్తునని 

గురువు వెదుట ప్రతిజ్ఞ చేని యుండుటశే, కల్లాణరాజు 

మూయజంగను వేసమున వచ్చివళివునకు తన పట్టమహిషి 

'మైన చక్లమాంది నర్పించుటయు, శివుడామె చేతిలో 

శికువుగామౌాలరి ఆ దంపతుల నన్ముగహీంచుటయు క్షంధ్రలి 

వీవయనులు రసీకజన నునోఖిరానుము శ్రంగార రన 

(ప్రథావమైన |[వ్రబంథము ఇందు స్త్రీవర్షనము వివులముగా 

_శేయనిడినది నమచరిత నాదర్శముగా (గ్రహించి కవి 

ఈ ప్రబంధము రచించెను బుకుధ్వళాడను రాజు సుశ్యాను 

అను గంధర్వళన్యను మోహించి పరిణయమాడుటయు 

వారికి జనించిన కుమార్తే గౌతమీ మహర్షిని "వెండి 

యాడుటయు, ఇందలి థ్రళాన కళాంళములు ఈళావ్య 

వస్తువు (విన్న వుశాణమందలి గోచావరీ ఇండమునుండి 

(గహింపజడినరని తిమ్మకవి తెలివియుబ్నాడు. తిమ్మకవి 

వర్ణన |ప్రియణే అయ్యును, కౌచిక్యము 'నెచ్చటను అధిక 
మెంచి యుండలేదు 

నీలానుందరీ పరిణయము, ఆశ్చశెనుగు రామాయ 

అము అనునవి అచ్చ కెనుగున (గ్రాయలడిన శావ్యములు 

తందుని కావ అగు కుంభకుని గోస్టమునందుండిన వృషభ 

ములు కొన్ని మదించి చెలశేగి (గ్రామ వాధింవ 

కొడిను, చానివి న్మిగ్రహించువారికి తనకూకు విళ్ళెదనని 

పంథకుడు (వళటింభెన్ను కృష్ణుడు వానిని సంహరించి 

నీలను పెండ్లి యాడెను అచ్చ'కెనుగున రచింపబడినడ। 

ఈ కావ్యము సరనమై మవోవాళము?గా నుండును, ఇందు 

మూడాశ్యావములున్నవి అచ్చతెనుగు రామాయణము 

కూడ ఇళ్లే నవాజమైన నర్ణనలకును సరనమైన పద 

(వ్రయోగమునకును ఛెలవై నాద్యముగా నుండును ఈ 

అచ్చతెలుగు శాన్యములు రచించుటజే ఇతనికి అభినవ 

చాగనుశాననుడను లిరుదము కలి7వని చెవ్పురురు 

రుక్టిజీ పరిణయము తిమ్మకవి (వబంధరచన ఇందలి 

శైలి నంస్హ ఎ్రకనమాన భూయిష్టమై (పొఢముగానుండును 

శివలీలావిలాసము ఇతని తుదిరచన అతణ పారసం(గ్థ 

వాము మూడ శాసనముల అతణగంథము పూర్వలతణ 

(గ్రంథములలో లేని (క్రొ శ్రవిషయములు కొన్ని శానిందు 

శేర్చిశినని కవి చెప్పియున్నాడు తిమ్మకవి గంథములందు 

(క్రకింథయు గచ్చ్భాయ లే హెచ్చుగా గోచరిందును 

(కౌ _క్రదనమేదియు శానళాదు ఇతని కనిశ్వము మిక్కిలి 

ఛాళాళమైకది పౌండిత్య |వ్రకర్ణ ౫ ఈత డచ్చటచ్చట 
శ్లేషయమశాదులను గ రక విత్వమును (ప్రదర్శించి 

యుండెను ఈతని తొలిరచనలలో వాచక అకార 

వంధులు మున్నగు కొన్ని డోషములు కన్నించినను- 

శరువాకి రచనలు మిక్కిలి నిద్దన్దములుగా చే యుండును 
ఐవుళాన్యరచనా ధురంధరుడయ్యు ఈ మవహవోకవి 

శాఖా శయను బాసింపక భగవంతుని నమ్మి న్వతం[త్ర 

జీవితము సోగింబెను 

కూచిమంచి తిమ్మకవి సార్వభౌముని ెండన తమ్ముడు 
తగ్గకవి (é శ 1700 1760) జానకీ పరిణయము, 

ద్విపద శాభాకృష్ణ చర్మిశము, మళభ్రా పరిణయము, 

చంద్రశేభా విలాపము, పోమచేవ రాజీయము మున్నగు 

(గ్రంథములను రశింగిను సుక్యదా పరింయమున అర్జు 

నుడు సుళదను "పెండ్లీ యాడిన వృళ్తాంతము చక్కగా 

వర్ణింపటిడినడి ఇం చారాశ్వావము లున్నవి చంద్ర లేఖా 

విలావను దూషణశాన్యము పూనపొటి విజయరామ 

రాజుగారి కాననమురది అగు చింతలపాటి నీలా|దిరాజు 

నళ్కారము చేషెద నని శావ్యము (వ్రాయించుళొని 

పిమ్మట తిరస్కారము చూవుటచే, కోసించి అకనిని 

బూపించుచు జగ్గ కలి ఈ మోకుశాన్యమును రచించెను 

తిట్టు కవిశ్వమున నీఠనికి గఆ అనమానపాండిత్య మిందు 

గోచరించును హోమచేషరాకీయము సినర్వప్ప సిద్ధేశ్వర 

చర్మిశ్రము ననుసరించి (వ్రాయబడినది ఇది శాకతి వశాప 

ర్వద్రునివంశ్రమును వర్షించు మూడాళ్యాపముల గ్రంథము 



శిమ్ముకవికి నమశాలికుడో ఇంచుక తరువాకివాడో 

అని చె్పదగిన వీనుగు లత్మణకవి ఐనా (గ్రంథములు 

రచించి వ్రసిద్ధి శెక్కెను ళామేళ్వర మావోశ్శ ము, 

నుఖాషీక రశాబ్లవళి, విశ్వామిత్ర చరిత్రము, శామ 

విలాపము, గంగా మావోత్మ్యము, గీర్వాణ సూర్య 

శతకము, విశ్వేక్వరోచావారణము, నృఫీంవా డండశము, 

మున్నగునవి ఈళని కృతులు ఇతడును, ఇతని పూర్వు 

లును "విర్దాపుర సంస్థానము నాశ్రయించి అ రాజులచే 

లీవిధ నళ్కారములు (గహించిరి ఇతడు కిమ్మ ఇగనకి 

గారి శాలమునందును వారి కం(డిమైన రాయ జగపతి 

శాజుగారి శాలమునందును నివసించెను రామేశ్వర 

మారోళ్ళ స్థిమున (శ్రీరాముడు సేతువునొద్ద రామేశ్వర 

లింగమును స్థాపంచుటయు, కనే మూవోళ్మ్య్యమును 

వర్ణింపబడినవి ఇందలి కథ స్కాంద పురాణగత ళామే 

శ్వర ఇండమునుండి [గ్రహింవబడినది కవి దీనిని గురుజాన 

వల్లి యందలి మల్లేశ్వర 'చేవులికి అంకితము చేసీయుండెను 

ఈ కవి రచించిన కడపటి (గ్రంథము ళామవిలొనము 

దీవి నితడు తిన్ముజగవతి రాజగారి సన్నిహిత బంధువైన 

వత్సవాయ గోవరాజునకు (1769 1197) అంకితము 
చేకెను ఇతడు రచించిన (గ్రంళములలోని ఇ మిక్కిలి 

(సిద్ధి నొందినది సుభాషిత రశ్నాన? ఇది సంస్కృత 

మున కర్త వోరి 'యోగీంద్రుడు రచించిన మభామిత 

(శ్రళతికి అనువాదము ఇందు నీకిళతకము, శృంగార శత 

కము, వై రాగ్యళళళము ఆను మూడుశతళములున్న వి 

ఒక్కొక్క శతకము పబేసీ వద్ధతులుగా నిభజింపవిడినది 
ఇది "వెద్ధాడపురీ నిలయుడైన సోనుళంకర స్వామికి అంకి 

తము చేయబడినది ఇది అనువాద మయ్యు చక్కని 

ఛారాకుద్ధియ, భావ పొస్టనమును గల్లి అం|ధ్రదేళమున 
మిక్కలి వ్రచారము నందినది ఆన్వయశాకిన్యము కాని, 

(ప్రొఢ దీర్ధనమావళావుళ్యము శాలి లేక ఇందలి రచన 

(వాశాపాకమై అరిరారుచున్నది అనువాదాంశరము 

లున్నను 'చేళమున బహుబ్యాస్తి గొంచుటయే దీని 

(దేశ స్తీకి శార్కాణను 

మళామిళ | క్రిళలి నాం ధ్రీకరించిన ఇతరళవులు ఎలకూచి 

శాలసరన్వతియు, వువ్చగిరి తిఘ్మనయు తిమ్మన (4 శ 

4720 1790) రచనలో ఇక్క నీకిళతళయే కభించు 
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చున్నది ఇతడును తన (గంథమును కిచార్చిత మే శావిం 

చెను, ఇతడన్నిళ్లోక ములమ చంసకోత్సలములిందే కెనిగిం 

చెను ఇట్టి నియమము పట్టుకొన్న వాడగుట శేశనే 

ఇతడు చిన్న ట్లోకములను అనునదించుపట్ల నృ క్తమునకు 

సరిపోవున ట్లందలి భావములను "పెంపు చేయనలసివచ్చేను 

ఆయ్యును, ఇతనిరచన మిక్కిశిపరస మును జాతీయమునై 

యువ్పుళున్నది ఇదికాక ఇతడు సమీరకుమార విజ 

యము అను వడా క్వావముల (వ్రజంధమును కాడ 

రచించెను 

జాలసరన్యతి తన అనువాదమునందలి పద్యములను 

“నురఖినుల్లా నీశివాచన్సతీ' అను మకుటముతో రోచిం 

చెను ఈ నురభినల్ల భూపతి జటప్రోలు సంస్థా నాధీకుడనీ 

విమర్శకులు శెప్పుచున్నారు వాలసరన్వతి కవిశ్వము 

(హొథమై కొంచె మర్థశ్లేశము కళ్లించును నన్నయ రచిత 

మని [ప్రవిద్ధమైన ఆం ధ్రళజ్ద చింతామణీకి ఇతడు టీ 

రచించెను ఇదికాక చంది శాపరిణయమను [వ్రబంధమును 

కూడ ఇళడు(వ్రానెనని చెన్చుదురు కాశీరాజు కూతురైన 

శందికను ఖీముడు వివావానూడుట ఇందలి కథ ఈ 
(గ్రంథము నురఖి మాధనకాయలి చం[్రిశావరిణయము 

కంటి భిన్నమైనది 

అడిదము సూరకవి విజయనగర సంస్థానమున పూస 

పొటి (రెండవ) విజయళామశాజుగారి శాలమున (్రీళ 

1180.80) ఉండినట్లు శలియుచున్నది ౯ లిజన 
రంజనము, చామశింగేళ శతకము, కవి నంళయ 

విళ్ళేదను, ఆంధ్ర శం|చ్రాలోకము, ఆంధ్ర చామ శేనము 

అనున వీకని శృతులు ఇవిగాళ ఇళడు రరించిన చాటువు 

లును, దూవణ పర్యములును, “వెక్కు గలవు కవి 

సంళయ విజ్ళేదము మూడాశ్వానములకో కూడిన చిన్న 

అకణ (గంథము ఆంధ్ర బానుశేమము అచ్చ శేలుగు 

నిఘంటువు 'వైడిఫొటి అన్మణళవి రచించిన ఆంధ్ర 

వాను నంగ్రవామున కిది శేషగ్రంశథ్రము ఆంధ్ర చందా 

లోకము జయచేన కృత మైన సంస్మృక చం[చ్రాలోక 

మున శాంధ్రీక రణము శామలింగేళ శతకము “గాను 

రీం7ళ రామచంద్ర వురవాన” అను వుపటను గల 

నీనవద్య శతకము ఈశళతకమున ఆ కాలివు గాజుల 

దుశ్చర్య లన్నియు వర్శించబడినవి ఇందలి దూవణమునకు 
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గురియైనవాడు పూవపాటీ పీళాళామ చందేశాజు అను 

విజయనగర నంష్టానమం|శ్రి యని చెప్పుదురు ఈతని 

(గంథములలోనికెల్లి ఉత్తమమైనది కవిజవ రంజనము 

చం[దమతీ పరిణయ మిండలి కథ ఇందలి వద్యములు 

"పెక్కు వసుచర్మికము నందలి పద్యములను తలిఎంచు 

చుండుటచే దీనికి పిల్ల వసుచరిత్ర నును “చేరు కల్గినది 

ఇందు మూడాశ్వానము లున్నవి ఈ కవి శన కృతుల 

నన్నిటిని చామచం|[దవురము నందలి శానుళింగేళ్వరున 

కంకిశము చేనిను సూరకవి శైలి లాశణిళమును, 

సమాస భూయిష్టమునై రమ్యమొగా నుండును ఈతనీ 

శిట్టు ౪వీశ్వను “సూరకవి కిట్టు కంసాలి ను శ్రపెట్టో 

అని ప్రఫిద్ధి కెక్కినది 

శ్రీల 18వ ₹ళాన్లి యందలి అంధ కవులలో 

మిక్కీలి ప్రొఢుడని "పేరందిననాడు కనున క్తి అబ్బయా 

మౌళ్యుడు ఇశడు సూరకవికి నమశాలికుడు (1780) 

మంగళగిరి పొనశాలరాయేని భక్తుడు ఇకడు 

శరి|త్రము, కవిరాజ మనోరంణనము ఆను రెండు 
(ప్రభంధములు రదించెను ఇందు మొదటికాని కంచె 

'శెండవది మిక్కిలి [పొఢమై పీళ్ళననుచరిత నుని (వ్రనిర్ధి 

గాంచినది పురూరవళ్ళ[ళవ ర్తి శర్మిక మిందలి రిషయము 

“నను చర్మిశమునకు తరువాత వీకని కవిరాజ మనో 

రంజనముతో సరితూగడగిన (ప్రబంధము లొళటి రెంటి 

కంటి నెక్కుశగాలేవని కీ శే వీరేశలింగం సంతులుగారు 

దీనిని గూర్చి చెప్పియున్నారు ఈ కని శట్టుమూ ర్లీనళె 

సాహీత్యమునం౦చే శాక సంగీతముగందు కూడ మిక్కిలి 

(ప్రవీణుడై నట్లు తెళియుచున్నడి 
ఈ శాంమున మిక్కిలి |శ్రసిర్థికెక్కిన మరొక కోని 

కంకంటి పోపరాజు ఇతడు వెల్లూరు మండలము నందలి 

(ప్రళయ శావేకివట్టణమున ఆమీనుగా లౌశ్యాధి శారనుం 

డుండినచాడు (కీ క, 1750 1800) తిక్కన పోమ 

యాకి విర్వచకముగా రచించిన ఉ క్రరరామాయణము చే 

ఇతడు |ప్రజంధ రీకివి చంపూళావ్యముగా సంతరింశేను 

అచ్చటచ్చట కొన్ని లానణిక డోనము లున్నను ఇది 

మిక్కిలి రననంతమై నన్ఫాదయ వృాదయ కంజళముగా 

ఉండును డీలికి మూ౭ము రామాయణము నందలి ఉ త్తర 

శొండను" కిక్కన మూలమున సాధ్యమైనంశవరకు 

వం[గ్రహించుటకు యక్నింపగా పాపరాజు చానిని వి నృత 

మొనరించినట్లు శాననగును ఇందలి వర్ణనలు (ప్రవంథో 

చితములై మిక్కిలి [ప్రైఢముగా నున్నవి రావణ కుంక్ల 

కన్ణాడుల పూర్వ చరిశ్రలును, (శ్రీరాముడు జనాసచాద 

శారణమున పీళను వరిత్యజీంచుటయు ఇందు చక్కగా 

వర్షింపవిడినవి సీళా సరిశ్యాగను, రాముని అశ్వమేధా 

చరణము, కుశలవుల రామాయణ గానము, నిండునళలో 

నీక భూగర్భము చోచ్చుప మున్నగు భుట్టములను 
వర్ణించుపట్ల పావరాజు మిక్కిలి నేర్చు ప్రదర్శించిన 

గ్రంథా రంఖమున ఇకడు శబ్యాలంకారములం చెక్కు-న 

మక్కువ చూవీనను, పోను పోను రనపోనణమునశే 
౧ ఎక్కువ (ప్రొధాన్య మొనగియుండైను ఈ శావ్యమున 
వృశ్తముల సంఖ్య చొచ్చు రచన నంస్కృత నమాన 

భూయిస్థ్యమై. మిక్కిలి ఛారాళముగా నుండురు ఈ 
శావ్యమును రచించుటతో తనకు పువ్చగిరి తిమ్మన 
సాయ మొనరిందెనని పావరాజు చెప్పుకొనియుండుటచే 

కొంద రీ (గంథనుంతయుకూడ ఆతడే రచించి, పాపరాజు 

చేర వ్రళటించెనని యశి పాయవడుచున్నారు ఈ శాన్య 

మును రచించుటకు ముందు సొనరాజు విష్ణు నూయా 

విలానము అను యతగానమునుగూడ రచించియింజెను 

ఈ రెండు [గంథములును ఆతనీ ఇష్టదేనమగు మదన 

గోషాలప్వామి కం[తము ఛేయజిడినవి 

దిట్టకవి వాళాయణళని రంగారాయ చరి తనను 

మూడాశ్వాసములి చారిత్రక కబంధమును రచించి 
(1790) జెళ్లంకొండ దుర్గాధిపశియు, వద్ముభాయళ 
వంళజుడును అగు మల్రాజు రామాళాయనింగారి కంకి 

శము శావించెను ఇది వీరరన ప్రధానమైన (వజంధము 

బొబ్బిలి పంస్థావాధివతియైన రావు రంగాలావుగారి 'సీనలి 

కును, లస్సీ అధివత్యమునందలి (ఫెంచి నేనలతోగూడిన 

పూవపాటి విజయశళానుళాజుగారి శేనలకును శ్రీ శ 

57వ సంవత్సరమున లొబ్బిలికోట దగ్గర అరిగిన యుద్ధ 

మిండు నర్లింపజడినది, ఈ యుద్ధమున బొల్ఫిలిచారే 

ఓడిపోయినను చారందు (వ్రదర్శిందిన శార్య కై ర్యములు 

విరువమానములు ఇానిని నారాయణకవి మవోచ్చాహ 
మున వర్ణించెను లతణకడోనను అెడసిడ గోచరించు 

చున్నను ఈశాన్యము వాద్యమైన రచనతోకూడి మిగుల 



రనవంతముగా ఉన్నది ఇందు సందశ్భామసారముగా 

చా శాలమున వాడుకలో ఉన్న ఉరుదు వగములు 

చిక్కు |ప్రీయోగింనజడినవి 

మంగళగిరి ఆనంరకవి (18 (పొంకము) (కావ్మాణు 

డయ్యును కై స్తవ నుత నువలంబించి, 'వేదాంతరసా 

యన మను [గ్రంథము రచించి, తనవలెనే శై) స్తవమత 

మవలంలించిన నిడిమామిళ్ళ చాసామాత్యుని కంకితము 

జేసెను ఈ (గ్రంథమున శై న్తవ మతస్థావకుడైన ఏను 

క్రీస్తు చరిత్రము వర్ణింపబడినది ఇందలి శైలి లిర్చుష్టమై 

మిక్కిలి (ప్రొఢముగా నుండును వర్ణనలు [ప్రబంధకవుల 

వర్ణనల ననునరించుచుండును వింగళి ఎల్లి 

కవికూడ ఇళ్లు క్రై) ్రవముత నంబంథియగు నక్వేళ్వర * 

మావోత్మ్యము అను తోఖథ్య శర్మిత్రమును మృదుమధుర 

పొళమున రచించి "వేరు గాంచెను 

మహాకవి ఆను "పేరు గడింపకపోయినను వేలకొలది 

పద్యములు రచించి సర్వాంధ్రజనుల హృదయములందు 

్థీరనిభాన మేర్చరచుకొన్నవాడు వేనునయోగి ఇతడు 

శ్రీశ 18 వ ళళాళ్లి పూర్వభాగమున సీవసించెనని 

(శ్రీ శాళ్ళవల్లి అనంతకృష్ణ శర్మగారు. నిర్ణయించి 
యున్నారు ఇతడు (వ్రాసిన నద్యములలో "పెక్కు ఆట 

వెలదులు కొన్ని కందములును, నృ త్తములునుకూడ 

ఉన్నవి అట'వెళిదుల చివర “లిశ్వేడాగిరాను వినురవేమ” 

అను మకుటము గోచరించును ఈతడు రచించిన వద్య 

ములు ళతళ సంఖ్యా నియమమునకు లోలడక పోయినను 

కథానస్తు వేమియు లేకుండుట మకుటము గో చరించుట 

అను 'పాతువులిచే శతక సద్యములుగావే వరిగణింవబడు 

చున్నవి ఈ విషయమున ఈకని పద్యములను శినక త్త 

పారమునందలి పద్యములతో పోల్చవచ్చును ఈతడేరో 

గ్రంథమును (బ్రాయవలెనను తఠంవుతో పద్యములను 

(వానినవాడుశాడు దేళము నందలి వివిధ పొంతములందు 

శ్వీచ్చగా తిరుగుచు ఆడిగిన వారి'కెల్ల అకువుగా అయాయి 

విషయములనుగూర్చి ఆత డాటవెలదులలో సమాధాన 

ములు కెప్పియేండిను వాటిని శిష్యులు [వాఫీకొని 

వ్రచభారముచేసి యిండిరి కేనున మిక్కిలి స్వతంత్రుడు 
సంధుమువందును వ్యక్తులందును కనకు గోచశరించిన 

డోవములెల్లి ఆకడు నిశిళముగా నిమర్శించి యుంణను 
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అకాలపు (శ్రావ్మాణు తొనరించు దురాబారముల సకడు 

తీవముగా భఖండించెను మళముసేర ఇరుగు ఆశ్యాచార 

ములు శూచి ఆక డసహ్యాంచుకొ'నెను ఆతని పద్యము 

లలో నీకులు కొల్లిలుగా గోచరించును ఆ నీతుల శాకని 

అనుభవమే ము*ళము వేజాంత తత్త్వమును బోధించు 

"పెక్కు వర్యములుకూడ అతడు చెప్పియుండెను అందు 

కొన్ని గూఢభావగర్భికముతై యుండుటలే దురవగానా 

ములుగా ఉండును వేనున వోన్య ప్రియుడు ఇతని విమర్శ 

నమునకు గురియగువారుకూడ విచారము నొండళ విక 

నిశ సృాదయయులతో. నేగుట ఓని పద్యములిందుండు 

మృదుల నిర్శలమైన నోన్యమే శారణము భావముల 

క్రీవళ, నీతి నిర్భరత, ఛారాసర్ధి, విళితవిమర్శనము కళని 

పద్యములిందలి గుణవిశేషములు ఈత జెచ్చటను పాండిత్య 

|దేదర్శనమునశకై పాటుపడి యుండలేదు సర్వజన నులోధ 

ములు, జాతీయములు, సరళమంజులములు ఐన వరము 

అనే ఈశడు వాడీయుంజెను పొమరుల్లునైత మీకని 

వద్యములయెడ (పీతికటిగి యుండుట కీ సౌలక్యమే 

ముఖ్యశారణము ఇతడు జీవితము నందువలె కవిత్వ 

మునకూడ ఆంతర్యమున కచ్చినంత (ప్రాధాన్యము కావ్యా 

విషయముల కిచ్చి యుండలేదు అందుకే ఇతని రళన 

వ్యాకరణాది దోవము అచ్చటచ్చట గోచరించును 

వండికు కెన్వరును ఈతని మసోకవియని మన్నింఛక 

ఫోవుట కిదియే కారణము శాని వండికులనక, పొనురు 

అనక, (స్త్రీలనక, పురుషులనళ, వృద్ధులనక, జాలురనక 

అంగధ్రు లెల్లరును ఇప్యాయముతో వరించు వద్యములు 

వేమన నద్యములే అని శెన్నినో అత్యుక్తి ఉండ చేరదు 

పిండిప్రోలు లత్మణకవి శావణదమ్మీయము అను 

'నొమాంతరము కల అంకానిజయ మను ద్వ్యర్థి కావ్యమును 

రచించెను ఇందు రెండే ఆశ్వానము లున్నవి కావు 

ధర్మారాయ డను 'వెలనుకులజు డీళని క0ళనేల గొంత 

అపపారింవగా ఇళడా[గవామున నళనిని రావణుని తోడను 

"శే శ్రావవారణ వృళ్తాంతమును రామాయణ కథ కోడను 

పోల్చి ఈ ర్వ్యర్థికాన్యమును రచించెను. కిట్టుకవికయం 

దీఠడు డిట్ట భీమకవి, (శ్రీవాళుడు మున్నగువారుహాడ 

శనవలె రిట్టజాలిరని ఈతడు చెప్పుకొని యుండెను 

ఈతని కావ్యము శాఘనపొండవీయాచురింత |ప్రొఢ 
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మైనది శాదు ఇందు బర్థశ్లేవయే పలుచోట్ల కానిపించును 

అందందు వ్యాళరణదోవములుకూడ ఉన్నవి ఇతడు 

చెప్క. ఛాటువద్యములు ఇెప్పినట్లు తెలియుచున్నది 

లమ్మణకవికి సమ శాలికు డనీ శెవ్పదగిన కము కృష్ణ 

మూ ర్తికవి సంస్కృశాం|ధ్రములుదు నువోవండితుడై. 

"పెట్ట గ్రంథములురచించెను సంగీతశా(న్త్రమునకూడ ఇతని 

కపారమైన పౌండిశ్యము కలదు వుశాణ|ప్రవచనము 

నందును, ఆళుకవిశత్వమునందును ఇతడారికేరి యుండెను 

ఇళడు తన జీనితకాలమున వలువు రధి కారులను, భూస్వా 

ములను దర్శించి, వారిచే గొన్నన'క్కారములు పొందెను 

నర్వశామచాసరిణయము, 'చేంక టాశల మావోశ్ళ్యము, 

వీజారణ్య మాసోత్మ్యము, సంచతంత్రము, (స్ర్రీనీకి 

శాస్త్రము, వసుచరిత్ర వ్యాఖ్యానము మున్నగున వీతని 

శెలుగు రచనలు సంస్కృత మునకూడ ఇతడు రచించిన 

గ్రంథము లఅబేళము లున్నవి అంగు వారిశారిక లను 

శ్యాకరణ గ్రంథము "చీర్కొనదగి యున్నడి చిన్నయసూరి 
కాలచ్యాక రణనునకును డినికిని చాత పోలిక యున్నది 

చీన్నయనూరి జాలవ్యాకరణమునపు గల (వసిర్ధి చూచి 
చాని నవకీర్తిపొలు చేయుటకై. కృష్ణమూర్తి కవియే ఈ 
శారిళలను రచించి వొరిథట్టక్ళత నును కంక కలిగించు 

టకై హరిశారిళ లను "పేరుచెమె నని విమర్శకులు అకి 

(ప్రాయవడుచున్నారు 
మండపాక పార్వతీశ్వర కవి (108.10) లక్టు 

శృష్ణమూర్తి కవి వలెజే గొన్న విద్వాంసుడు ఇళడు 

బొబ్బిలి వంస్థానమున ఆస్థానళ లియైఉం డెను రాధాళ్ళష్ణ 

నంచాడము, శాంచీపుర మవాత్త్యము, అనరుక 

శావ్యము, శ్రీగృోష్లాళ్ళుదయను మున్నగు శావ్యములే 

గాక “పెక్కు. శతకముణ), దండకములు, వంళచరి క్ర 

ములు రచించెను. ఇతడు నునూ'రెనుబది గ్రంథములు 

రశించెనని శెప్పుదురు ఇతని (గ్రంశ్రములలోనిశెల్ల రాధా 

కృష్ణ సంవాదము మ వపిద్ధ మైనది 

గోపినాథము వేంళటకని వేంకటగిరి నంష్థానమున 

అస్థానకనిగాఉండి "సిక్కు (గ్రంథములు రచించెను అందు 

శాల్ళీకి లామాయణనున శాం[్రీకరణమైన గోపీనాథ 

శామాయణము, కృష్ణ జన్మఖండము, ుపాలనఛాం్రీ 

కరణము ముఖ్యము శైనని కృష్ణజన్మఖండము (కవ్మా 

వైవర్త పుఠాణమునందలి భాగము భాస్కరరామాయ 

ఇఅాదులు యభామూలమనుగా లేనని వేంకటకవి దానిని 

మూలానుగుణముగా తెనిగించెను ఇతని రచన సులభ 

మును సరళమునై మనోవారముగా ఉండును 

ఈ యుగమున జంగ్లణేళమున వ ర్రిల్లిన కనయి[క్రు 

అలో తరిగొండ చేంకనాంబ (1రో0) వేర్కొనదగినది 

ఈమె వేంకటాచల మావోత్మ్యము, జ్ఞానవాసిస్థ రామా 

యణము, రాజయోగసారము అను [గ్రంథములను 

రచించి, తరిగొండ నృసింనాప్యామి కంకితము కాలిం 

చెను జ్ఞానచానిష్టము ద్వివదశాన్యము తరణోపాయ 

ముగా శా నీగ్రంథము రచించినట్లు కనయి(త్రి చెప్ప 

* కొన్నది వైరాగ్య వ్రభావముము, ఆ క్మానాళ్ళ వివేక 

మును శెలుపు కథ లింద నేళము లున్నవి గూఢ వేదాంత 

విషయములను గూడ వేంళమాంబ మృదుమధురముగను 

వృష్టముగను వివరించియున్నది మడికి సింగన అనుళవి 

ఈ (గ్రంథము నీంతకు పూర్వమే వద్యళాన్యముగా 

రచించియుంజిను రాజయోగ సారము కూడ ద్విపద 

కావ్యమే ఇందు శాజయోగ విశేషములు చక్కగా 

వివరింనవిడియున్నలి 'చేంకమాంబ రచించిన [గ్రంథము 

అలో (ప్రసిద్ధమైనది వేంకటాచల మాసోత్మ్యము ఇది 

వేంకటగిరి కేశ మావోత్మ్యమును వర్షించు శావ్యము 

వరానా భవిష్యోత్తర పద్మ వుశాణములందలి వేంళటా 

చల మాహాత్మ్యము లీ శావ్యమునకు మూలములు కేశ 

మావోత్మ్యమును వెల్లిడిచుటకై ఇందు బెన్సనిడిన 

మాధవుడను (తాహ్మణ యువకుని కథ మిక్కిలి వృార్య 

ముగా నున్నది ఇఫ్లే ఇందలి వచ్చావతీ (శ్రీనివానుల 

విచానా వృత్తాంతము కూడ రమణీయమై యొస్పారు 

చున్నది ,క్రీనివాను డెరుకపాని వేసమున అంతివురము 

చొచ్చుటయు, అతనికిని లకీజేవికిని, జరిగిననం చాదమును 

మిక్కిలి సహజముగా నర్గింవవిడినవి తన భర్త ద్వికీయ 

వివానాను జీసికొనబోవునవుడు లకీ అనుభవించిన 

వేదనను వేంకమాంలి నివుణతతో వర్ణించి (క్రీ వృాదరయ 

మును |గున్మురించినది ఈమె శైలి వేదాంత వినయ 

వినరణ సందర్శములందు కూడ లలిత నుధురమై న్యన 

వోరమునకు పన్నీహితముగా ఉండును ఈమె రచనలో 

అచ్చటచ్చట "వ్యాకరణ స్థారిశ్యములు గోచరించును 



ఈమె గొన్న విద్వాంనుళాలయ్యును వినయవకి శ్చంగార 

తనమును వర్ణించుట యం డీమె వై ముఖ్యము (వ్రదర్శిం 

ఇను ఈమె రచనలు ఆళ్ళ విజ్ఞానమునకును కొచిత్యము 

నకును ఆటపట్టులు 

ఈ యుగమున “కెలంగాణమున వెలసిన కొందరు కవి 

వుంగవులను గూర్చి చెన్పవలనియున్నది జటప్రోలు 

నంస్థావాధిపతి యైన సరళి నమూధవళాయలు చందదిశా 

పరిణయ మను [ప్రబంధము రచించెను ఈతడు సర్వజ్ల 

సీంగమనీనీ వంశమునకు చెందిన'వాడశి ప్రతీతి ఈ చం|దికా 

వరిణయము , వీళ్ల వనుచరిత అని చెన్సదగినట్టిది ఇందు 

చండికా మచంద్రులి ప్రణయము వర్థింనబడినది భట్టు 

మూర్తి వలెనే ఈ కవియు శ్లేన యమళాదు లందును 

ఇతర కజ్దాలం శారము అందును ఏ పః (వదర్శించెను ఈశని 

శ్లేషలు వనుచరి శ్ర శ్లేషలంత భానవూరికములును, సుంద 

రములును శాకపోయినను ఈతడు [ప్రదర్శించిన పాండిత్య 

పొటవము అమేయనుని శెప్పుటకు నందేహింపబని లేదు 

పరకురామ పంశులి లింగమూర్తి కవి ఓరుగల్లులో 

జన్మించెను ఇతడు యాననమున రతీమన్మథ విలానమ 'నెడి 
శృంగార [వబంధమును రచించినను (క్రమముగా శక్తి 

వైళాగ్య శావములకు నిలయమై సీకాలామాంజ వేయ 

పంచాద మను వేచాంఠ (గ్రంథమును రచించెను ఇందు 

జీన ల్రహ్మాక్య సిద్ధాంతము. నిరూపింవ బడినది. ఇందలి 

మూజడాళ్యానములలో వరునగాళారక యోగము, సొంఖ్య 

యోగము, అనునన్మం యోగము అను మూడు యోగ 

ములు వినరింపజడినని గూఢమైన చేదాంతమును కూడ 

రవవంకఠ మైన శావ్యముగా శెప్పజాలుట ఈశవి యందలి 

విశేషము సందర్భోచితములును, అనుథవ సీద్ధములు వైన 

ఉపనూనములనుకూర్చి ఈ కవి వేధాంతమును కూడ నర్వ 

జననుభోధముగా సంతరించెను తెలుగున వెలనీన వేదాంత 

కావ్యములలో దీనికి పాటివచ్చునది వేరొకటి లేదు 

ఈ కవి కుమారుడై న కానుమూ్తి కవి కుక చర్మెత్రమను 

జేరాంశ గ్రంథమును | కచించెనట | డీనినివిట్టే వేదాంత 

విభాగ మీ వంళమువోరి కను కుతమని ఇలియుచున్నడి 
'జేవరథోండ (ప్రాంతములో నుండిన మరింగంటి వంశ 

మున పలువురు వండికళవు ఖుదయిందిరి వీరు వైన్ణవులు 

విశిష్టాదె పకాణార్యులుగా  చిరశాలమునుండి (ప్రనద్ధి 

అంధ్ర ఫొక్కరనీ చరీశ్రము =] 

నహించినవారు వీరిలో నురింగంటి నీంగశాశార్యులు 

అను కవి దళరథళాజనరదన చరిత్ర మను "పేరో నీరోర్భ్య 

శామాయణమును రచించెను ఈయనకు ళతఘంటాన 

ఛాని అను నిరుడు కలదు ఈయన కవిత సలతణమెై 

పలువురు వండీకులయు, విమర్శకులయు |ప్రళన్తుళొ ందినది 

మరింగంటి వేంళట నరసింహోచార్యు డను కని శ్రీకృన్ణ 

శజళానందీయను, చిలువవడిగారేని 'చేరణము అను రెండు 

శ్రాన్యములు రచించెను ఇందు మొరటి చానియందలి 

కథ భాగవతను నుండి (గ్రహింవబరినది శళని కళా 

పూర్జోదయమును చూచి శాబోలు ఇందొక విచిత్రమైన 

కల్పన శావించెను కృష్ణుడు మాయాిహ్మూ మై సరన్వరి 

శడనుండ సళ్య(వివ్మా యటకరిగి ఆతనితో వాదించుట 

ఈ కల్చినయందలి ముఖ్యాంశము “రెండవది అశ్చ కినుగు 

శాన్యము ఇందు చాగశకేతనుడైన దుర్యోధనుని 

వివాహము వర్మించబడినది మరింగంటి వంశమునకు 

ఛెందిన మరియొక కని నరసింపోచార్యులు ఇతడు 

శాలాక సండినీ పరింయమును (ప్రబంధము గా 

రచించెను మేనరికపు వినావాముల వరిస్టికి ఇందు 

చక్కగా వర్మింనవిడినది 

వురాణ యుగమునందలి అంధక విత్వమున శన్దార్థము 

లకు నను పాభాన్యము కనిపిం చును (వ్రబంధయుగము 

వాటికి అర్థభావములవై, కంచె భస్ణిములవై కవులకు 

మక్కువ "పెరిగినది దశీణాం[ధ్ర యుగమున అగి మరింత 

యఖివృద్ధియైనడి చివరకు క్రీశ 19న ళళాల్దినాటిక 

ఆంధధకవిక రపకావములండు కోరవడి శ ర 

(వభానమై జాడాక్ట్యమును కోల్ళోవృట సంభవించినది 

కవులు పలువురు న్వశం(త (ప్ర క్రియలకు పూన “పెద్దన, 

రామురాజభూవణాదుల [వ్రంధములను అనుకరించుటయే 

వరిపాటి మైనది ఈ శారణముచే అంధ్రనరన్వకి యమః 

శ్లేషామ ప్రాపాద్యలంళార ళృంఖలలో తగుల్ళొగి సహజ 

వ్వచ్ళంద నంచారమునకు దూరము శావలనీనచ్చినదిం 

(శ్రీ వీశేళలింగం పంతులుగారు రచించిన సరస్వతీ గారడ 
పంచాదమను ఖండకాన్యములో అటి కవిశా పరిస్థితి 

చక్కగా వర్ధింవేబడినది సాహీిత్యరంగమున వై శన్యము 

లోపించి అనుకరణమే ఆధిపత్యము వహించుటచూచి 

ఆంగ్లకాషా నిష్టాతులగు పండితులును, యువకులును 



ఆర్మధ్ర వాజీక్య నుండల 

నూశన మార్గముల నవ్వేషించి అనుసరించ యక్నించిరి 

సంవ్రడాయ సిద్ధమైన కనిశాబాహివి వరో యొక 

విధముగా |ప్రనరించుచుకే యున్నను బారి అన్వేషణ 

|ప్రయుత్నములకు ఫలిశముగా నూతన కనికా (వచానాను 

లేర్సడి. డేళము నలుమూలల వ్యాపించినని వావీ 

పరిణామ వి కాసముల వితరణ మే ఆధునిశాంధ్ర వొబ్బయ 

శరితమున (ప్రధానస్థాన మా|శ్రమిం చును 

దిచేంఅ 

ఆంధ్ర వాజీజ్య మండలి - ఒక కేళము 
యొక్క ఆర్థిక జీవితములో వాణిఖ్యమునకుగల (పాము 

ఖ్యమును (పత్యీకముగా నొక్కిచెన్స నననరములేదు 

ఆంగ్ల దేశ చరిత చదివిన బా లెల్లరికని నాణిజ్య మొక 
కాకిని ఎంకటి మనా క్తర స్థీతికి శేగలడో సున్పష్టమే ఒక 

ఆంగ్లేయ (రచయిత భెప్పినట్లు ఆం'్లేయుడు (క్రాగు (పతి 

కస్సు శేనీటిలోను నడు దినునుళలో ఒక్క నీరు శప్ప 

తక్కినవన్నియు విదేశములలో వండించతిడి ఆంగ్లేయుల 
చాగజ్య వైవుణ్య మూలమున నంపొదింపబడిననే 

అచాదిగా (ప్రొచీకశాలమునుండియు. మన చేశీయులు 

శాజిళ్య్ళ విపుగుక్రై విజేళములతో హడ వర్తకము 

సొగించిరి ఐకే విడేళ| వళుత్వము మనడేళ మునుపొలించు 

శాలమున మన వర్తక బాణిఖ్యములు 'బెన్బిలినినలి 

వేడు వర్తక వాణిఖ్యముల విషయములో అనేక 

మూళన సనున్య లుర్భవించినని (ప్రథుక్వము ఆర్థిక పున 

ర్నిర్మాణ 'శార్య[క్రమములో నిమగ్ననుగుటచే (పథుత్వ 

మునకు నాణిజ్యమునకు గల సంబంధము సన్నిహిత 

మైనది వర్తకము "కేవలము వ్య క్తుంసంపొద నామార్గము 

అను శావము సోయి అడి జాతిసంసదను పెంపొందించు 

సొధనముగా గరిగణించలిడుచున్నది డీనికి తోడు వన్నుళి 

విధింపు శార్జికవముస్టులు మొదలగునవి నూళన (పాము 

ఖ్యమును వహించినవి అట్టి పరిస్థితిలో చాణిజ్యములో 

నిమగ్నులై నవారు ఒళ సంస్థగా 'సర్చడుటనలన వారికిని, 
వారితో సంప్రదించుటకు (వ్రనుశ్వమునకును Uy ర్య 

కరము ఆ యుక్టేశముతోచే "ఫెడశేషన్ ఆఫ్ ఇండియన్ 
భేంబర్సు ఆఫ్ శామర్చు ( భారక బాణిజ్య నుండలులి 

కూటమి) అను నంధ్ధ దేళమంతటకును కలిని వ్యవనా 

రించుచున్నది 

అయికే భారకచేళను మిగుల పెడ్డదేళము (పకి 

(పొంతమునకును (పత్యేక అవనరములు, |వ్రక్యేక ఆన 

శాశములు, ద్రళ్యేక సమన్యలు గలివు ఉచాహరణము 

నకు జం(ధ్రదేళమున వుగాకువంటకునంవింధించిన (వశ్యేక 

వమన్యలున్న వి ఆంధ్ర (ప్రాంతములో ముడినీరకునప 
కొదునలేకున్నను "వెట్టుబడిజన శాళములు వరిమితములు 

శావ్చన గ్థాలిశావనరమురికై స్థానిక వాణీజ్యమండలులు 

వకి (ప్రొంళమునందును ఉండుట అవసరము 

ఈ అవసరము 1986 న సం వందే గుర్తింంలడి ఆంధ్ర 

చాణిజ్యమండలి స్థావింన విడెను ఈ సంస్థ (పథమఅధ్యతులు 

కీ ఇ కమ్మి రెడ్డి నూర్యవారాయణ మూర్తి గారు, 

ఆవీమ్మట వరునగా కీ శే వారాయణచాన్, గిరిధరదాన్ 

(1980, 1985 48), 8 శ (శ్రీని టి కుమారస్వామి 

శెట్టి (1981.84), శ్రీః సి శేషాచలం, (184448) 

ట్రీ యన్ కామాళాను, (1947), క్రీ గుంటూరు నర 

నింవోళావు (1948 50), (క్రీ) టి వి యతిరాజులు చెట్టి 

(1961), శ్రీ ఏ మార్యవారాయణ (1052-56) 
(ఫ్రీ శె ఏ సోమయాజులు (1954) గార్లు అధ్యతుతై 6 
1958 న సంవక్సరములో ఈ వాణిజ్యమండలి రజతోత్స 

నము జరునవ ఇను డాక్టర్ సర్వేవళ్లి శాశాకృష్ణన్ గారు 

ఈయుక్స నముల క గాన నాధినతులుగానుండిరి ఈనందర్భ 

మున + డాక్టర్ లి వి బారాయణస్వామి వాయుడుగారి 
అధ్యజత నొళ ఆర్థిక నువానభయు జరువలడెరు ఈ సంస్థ 

అం(ధ వాణిజ్టమండతి యను "పేరున విలువబడినస్పటి8ని 

ఇందు మదరాస్, హైదరాబాద్, జరిప్సా, తిరువాన్టూరు, 

కొచ్చిన్, వళ్చిమలెంగాలు, బోంజాయి రాష్ట్రములకు 

జెందిన నభ్యులు కూడ గలరు 1964న వంచత్సరవు 

వార్జికవమాబేళ అధ్య (వ్రసంగమున చెన్చబడినట్లు 

(ప్రాంతీయ శమన్యలను అఖిలభారత దృక్పథ ముతోపరిస్ట 

రింవవలనిన ఆనళ్యళతను ఈ నుండలి ఎన్నడునువిస్మరించీ 

యుండలేదు చెన్నపురిలో నుండియే వ్యవహరించుట 

మూలమున ఇదినరోకటినలెనే ఆంధ్ర, మదళానుకాష్ట్ర 

ములినడును నంధానక ర్తమై, యావత్తు దతీణభారళదేళ 

(శ్రేయన్సునకు పనిశేయగలననిత సంస్థ ఆశించు చున్నది 

1956వ నంవక్సర (ప్రారంభము చాటికి మండలి 
వళ్యులపంఖ్య 649 అందు 4గురు గౌ వళ్యులు శ0 నుంది 



యావజ్జీవ పభ్యులు ఓ మంది అనుబంధ పళ్యులు, లం 

నుంది స్థీరనివాన నళ్యులు, 808 మంది స్థీరనివా నేతర 

నభ్యులు, 1054 వ నంవళ్సరము తుదికి నుండలి నళ్యుల 

సంఖ్య "7 వరకు ఫాచ్చినది అనగా వై వివిధకా ఖలకు 

ఇెందడినచొరి సంఖ్య వరునగా 4, 40, 24, 816, 874 గా 

మారినది మండలి యొక్క కార్యవర్గనక్షలు ఇన్నవురి 

యంకే గాక కర్నూలు, తిరువతి మొదలగు (ప్రదేశము 

లలో కూడ జరునబడి, అయ్మాపొంశ 'వాసులకు మండలి 

శార్య(క్రమమందు ఉళ్చాహము కల్గించబడినడి 

ఆంధ్ర వాణిజ్య మండలినుండి నభ్యులకు లఖించు 

(వ్రయోజనములను 'వేర్కొనవలని యున్నది వాజీజ్యము 

నకు ఆవనరమగు విషయములలో ముఖ్యమైనది విమీయ 

విజ్ఞానము ఏ నన్తు వెచ్చటలభ్యమగుము ? విదేళ వ్వచేళ 

చాణిజ్యమునకు సంబంధించిన నిబంధన ెట్టివి 1 వరి 

మలు, జనసంఖ్య, ఎగుమతి దిగుమతులు 'మొడలగు వివ 

యములకు సంవింధించిన వినరము లెట్టవి? ఇత్యాది 

నిషయములినై అనసరమైన అంశములను నక్యులప 

అందచేయుచున్నడి నర్శళపు ఓవృందనులు మున్నగు 

ఛానిలో ఇకర సోదర వాణిజ్య మండలుల నవాశార 

ముత్రో నభ్యులకు చేయూత నిచ్చుచున్నది విబాదలు 

వచ్చినపుడు సళ్వేలు, మధ్యన గ్రిత్యముచేఎ వాటి వరిష్కా 
రమున శై తోడ్పడుచున్నది (ప్రతి వారము వివరముల 

వృక్రికను వెలునరించుచున్నది జాతీయ, ఆంతర్జాతీయ, 

అర్థిక 'వాగళ్య పరిస్థితులను గూర్చియు, [క్రమవి[క్రయాన 

శాళములను గూర్చియు వినయసాము [గిని వభ్యుల కంద 

చేయుచున్నది బా ణిజ్ధునంజింధ మైవ సాధక జాధకములను 

(వ్రసశ్వవు దృష్టికి తెచ్చుచున్నరి 
అం కేగాక (ప్రాంతీయ నైవ్యము, కార్మిక నమన్యలు, 

అమ్మకపువన్ను, వరిశ్రనులు, రవాణా మున్నగు విషయ 

ములలో ఆంధ్ర వభుత్వముశచే నెలళొల్చలండిన సలవోసంఘ 

ముఆలోను, చట్టీళ్యా వేం శేళ్వర విశ్వవిద్యాలయ 

"నెళేటు నవళయందును, ఆంధ్ర వర్మి[్రనుల కోర్డునందును 

ఈ నుండలికి (ప్రాతినిధ్య మొనగజడెను పోస్టల్ శాఖ 

వారును, దడిణ 'ైల్వేబారును మదరాన్ పోర్టు టప్పు 

వారును నర్చాటుదేసన నలనో నంభుములళలో కూడ 

వాణిజ్య మండలికి స్థాన మిన్వవిడినది అందులో మండలి 

ఆంధ్ర విశ గ విద్యారియను 

|ప్రకినిధులున్నారు విశాఖపట్టణము శేవునుండి (ప్రభుత్వపు 

లెక్కలో డిగునుకియగు అవర ఛావ్యనులను నర్వే చేయు 

వలి! ఈ బాణిఖ్యమండలిని భారశ(వభుత్వముళారు నియ 

మించిరి నర్వేచేసి యుక్చ త్తినంజంధమగు ుననతముల 

నిచ్చు శార్యక్రమము నింకను లి కృతము శేయవలెనవి 

మండలి యుల్జేశించుచున్న ది 

అం'కేగొక వివిధ పాశ్చాత్య (ప్రగుత్వముల యొక్క 

వాణిజ్య (ప్రతినిధులు, కింగ్లండు, అమెరికా మొదలగు 

విదేశములకు వెళ్ళనున్న భారత వథుత్వ చాణిజ్య (వతి 

విధులు ఆంధ్ర వాణిజ్య మండలిచారితో నం[ప్రదింపులు 

జరీషియుండిరి ప్రభుత్వము నియమించిన "పెక్కు విచారణ 

సంఘముల ముండు మండలి (వతినిధులు వాగ్రూవము 

నను, లిఖగరూపమునను సొత్య మొనగిరి అమరజీవి 

పొట్టి శ్రీళాములుగారి స్మారకచిన్నా నిర్మాణముననై 
వాణిజ్య మండలి 1116 రూస్యముల నిళాళము 

వ్రళటించి యున్నారు 

ఇట్లు అంధ్ర చాణక్య మండలి చెప్కురీకుల ఆంధ్ర 

కేళములోని వర్తక వాణీజ్యములకు తోడ్చడుచున్నది 

మండలియొుక్క కర్నూలు కార్యాలయ బారి కోక 

వములో (ప్రనంగించుళు నాటి ఆంధ రాష్ట్ర) ముఖ్య 

మం|క్రి VU టంగుటూరి (ప్రశాళం వేంతులుగారు చెప్పి 

నట్లు చాణీక్యాశివృద్ధితై ఒక మండలి స్థావన యే క్లీస్ట్రమైర 
శార్యము కాగా చానిగి (ప్రజానురంజక ముగా ఉత్తమ 

పొంవడాయానుగుణ్యాముగా నిర్వహించుట మరింత 

దుర్జటమైన శార్యము ముఖ్యముగా ఆంధ్రదేశము 

పారి శ్రామికముగా వెనుక వడిన ప్రాంళము ఇడి ఇటీవ లెచే 

నిర్మిళమైన ళ్యాష్ట్రము (ప్రాంతములో  షార్మిశ్రామికా 

యము 'వెంపొందించుట, [వ్రజలి జీనన[మాణను 

'ాచ్చటకు దోవోదను చేయుట, ద్వితియ నంచనర్థ 

(ప్రణాళిక జయప్రదముగా ఆవులు జరుగుటకు కోడ్సడుట 

యను సవిత్ర కార్యములో కూడ అంధ్ర వాణిజ్య 

మండలి ఉజ్వలిస్యత నిర్వహించునని అశించెదను 
గాక 

ఆర్ ఎన్ ఎక్ 

ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయము ; భారశ స్వాకం 
(త్యోద్యముమునకు పూర్వము ను[డ్రాను శాష్ట్ర) పాలన 
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ఆంధ్ర విశ్వవిడ్యాలయను 

ముతో నున్న అంధులకు చిరవాంఛికములు మూడు 

ఇవి వారి కాటా పంసృల్భతి విళానముల కొర కోక ఏళ్ళ 

విద్యాలయము, ఆంధ్ర జాతీయ “పై నికదళము (A1dbణ 

Regimental corps), చార భాషా పోంతములతో కూడిన 

ఆం(ధ్రరాష్ట్రము ఈ మూడింటిలో ముదటి చాంఛకు 

ఫలవిద్ధి 1986 వాటివరటి శలుగనేలేదు 

పూర్వ రంగము ఆధునాతన భారతీయ విద్యాచరిక 

ములో మొట్టమొదటి విశ్వవిజ్యాలయములు మూడు 

మ్రాను, బొంకాయి, కలికక్తా నీటిని 1857 లో 

స్థోపించిరి అర్ధ ళశాన్డి అనుభవమువై న విశ్వవిద్యాలయ 

ములు శేవల నరీజూధిశార సంస్థలుగా నూత్రమే గాక 

లోధనా సంస్థలుగా కూడ "వెంపొందనకియునన్న అకి 
(ప్రాయము (్రబలమైనది అది కారణముగా 1919 లో 

సర్ మైకేల్ శాడ్లర్ (Sir Michael Saddler) అధ్యవకను 

కలశ విళ్వవిచ్యాలయ పర్య వేడక నంఘము నీయ 

మింవజడినది వారి నూచనల |ప్రాశివరికవై అళ్నో, 

ఢక్కా, ఢిల్లీ, అలీఘర్ విళ్యవిచ్యాఅయములు వెలసినవి 

మ్రాను ప్రభుత్వము చారు కూడ తను రాష్ట్రములోని 

ప్రకి భాషా ప్రాంతమునకు జక్కొక్క విళ్వవిచ్యాళఖయ 

ముండవలియు ననియు ముఖ్యముగా శెలుగు భాషా 

(ప్రొంళమునకు అంధ్ర విశ్వ విర్యాలయము ఆత్యవనర 

నువీయు నిర్ణయించిరి శ్రీ) ఎల్ న గోవింధరాను 

వయ్యర్ గారి అధ్యతళను త0 మంది నళ్యులు గల ఒక 

సంఘమును లియమించిరి ఆదే నమయమున (ప్రాచ్య 

పొళ్ళాత్య ఛండముఆందలి నిళ్వలి చ్వాలయముల నన్ని టిని 

వందళ్శించి నచ్చి స్వదేశ రాజకీయములందు. అడుగిడిన 
(శ్రీ కట్టమంచి ానులింగా ె డ్డిగారిని కూడ ఒక సభ్యునిగా 
పునరాలోచనా ఫలితముగ నియమించిరి ఆ సంఘపు 

నివేదికను రచించు బాధ్యత సర్వము శారిశైనబే బడినది 

గోరింద రాఘవయ్యర్ సంభుముళారు శమ నివేదికను 

|పశుశ్వమున కంద జేసిరి 

శాడ్లర్ నివేదిక ననుసరించి నుచ్రాను విశ్వవిద్యాలయ 

చట్టమును సవరించిరి గాలి ఆంధ విశ్వవిద్యాలయ నిర్మాణ 

విషయమును గూర్చి |ప్రకుక్వమువారు ఉడావీనశ వహిం 

చిర 1988 సంవత్సరమున (క్రీ (తరువాత నర్) 

ఆర్ యం స్టాధమ్గారు శమ నివేదికను |ప్రచురిచుచు 

ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ విర్శాణ ఆవశ్యకతను, చతక్చురోలి 

వృద్ధి! వలయు మార్గములను నృష్టముగా వివరించిరి 

ఇప్పటికి విశ్వకళా పరినత్తు స్థావన నిద్ధారణమైనది కాని 

చాని వ్వరూవ నిర్ణయమును గూర్చి ఎన్నియో తగవులు 

వచ్చినవి ఇది వతైళ భోధనా సంస్థగా నుండవలయునా 

లేళ 'కేనల వరీకోధికార సంస్థగా నుండనలియునా లేక 

ఉభయ బాధ్యతలను నిర్వపింపనలయునా యన్నది ఇద 

నిర్ణయముశాళేదు చినరకు జనర్సు యమ్ , 

యమ్ యస్ సీ మొదలగువట్టములకు వలయు శితణమను 

శేంద్రమునందు మాశమే యొవంగి లిన్ వరకు శితణ 

వొనంగు కళాళాలలు ఎళల్లెడల 'నెలళొల్చుటకు నిశ్చయిం 

చీరి “ఐనను 'కేందమును గూర్చి "పెక్కు తగివులుండుటచే 
లిళాఖవట్టణము, 'రాజను హేం[ద్రవరము, అనంతపురము 

పట్టణములు మూడు "ేందములుగను, విళ్యవి ద్యాలయ 

శార్యష్థానము ఇెజచాడలో నుంచుటకును నిర్ణయించిరి 

ఇంతనరకు నచ్చిన తరువాత సామళరణ విషయములో 

“ఆంధ్ర” భజ్టమునకు విదులు “*కెలుగు” నుసయోగింన 

వలె నను వాదము చెలరేగెను ఈ సందర్భములో (ప్రసం 

గించుచు శ్రీ) రామలింగా రెడ్డిగారు ఇట్లు నుడివిరి “ఆంధ్ర 

మవోభారతక ర్రల నాటినుండియు ఆంధ్రళట్టము తెలుగు 

మాట్టాడువారిని గూర్చియే ఉసయోగింసఖడినది ఇది 

నర్వజనాంగిశారము వడసీనది (ద్రావిడాఖిమూనమును 

పురన్కరించుకోనీ ఖాన, వంన్క్యృతి (పొతివదికోగా గల 

సంకుచిశాదర్శనులు లేకయుండుటయే మేలు” అనిరి 

చానితో శెలుగువారి విశ్వవిచ్యాలయమునటు “ఆం(ధ్ర 

విక్వ౦చ్యాలయము” అని "పీరు స్థిరవడినది 

ధ్రథను ఘట్టము ! అంధ్ర విశ్వవిద్యాలయ చట్టము 

1988 వసం నీలు 86 వ శేదీన గంజాము, విశాఖ 

పట్టణము, వళ్చిమ గోచానరి, తూర్పు గోఛావరి, కృష్ణా, 

గుంటూరు, నెల్లూరు, బళ్లారి, అనంతపురము, కతన, 
కర్నూలు, చిత్తూరు జిల్లాలలో అనులులోవికి వచ్చినది 

మొదటి ఛాన్సలర్ మ్రాను గవర్న రైన లార్జ్ గోషన్, 

మొడటి ప్రో ఛాన్సలర్ (క్రీ జొన్నిలి రాజాచారు, విశ్వ 

విద్యాలయ నిర్వవాణకు గౌరవ ఉపొధ్యతులు కాక 

సర్వనిధముల సమర్థుడైన ఒళ రైల్ భాన్సలర్ను ఉద్యో 
గిగా నియమించుట అవసరనుని గు -రరింగీ (వభుత్వము 



వారు మేఛావులు, అనుభవజ్ఞులు ఆగు ళీ కట్టనుంచి 

రామలింగా లెడ్డీగారిని ఆ వదఎకి నియమించిరి శ్రీ సిడి 

యన్ జెట్టిగారు మొదటి "ెకిష్టరు 1026 ఎం ఆగష్టు 

80 వ 'కేదిన వెజవాడ మ్యూజియమ్ వోలులో సెనేట్, 

అశారమిక్ * శౌన్చిలు మున్నగు శార్యవర్గములకు 

(పారంభోత్సకమైనది సంస్కృ శాం[ధ శాషాపోషణము 

నకుగాను UY) భొల్బిలి మహారాజావారు ఓకలత రూపా 

యల భూరివిరాళమొసంగిరి వాటికి విశ్వవిచ్యాలయాధి 

శారము (క్రింద శాజను హేంద్రవరములోని టీచర్చు 

(ట్రయినింగు శాలేక, విళాఖవట్టణములోని మెడికల్ 

కాలేజీ కాక 18 కంటె తక్కున కళాళాలలు మామే 

ఉన్నవి మొదటి నంనత్సరములో వే కొన్ని కొత్త కళ 

లను స్థావించుటకు, [పాళ కొళొళాలలను ఉన్నత 

స్థాయికి తీపికొని వచ్చుఓకును ఆయా శార్యనిర్వావాక 

వర్గములు. కేనిన విజ్ఞప్తులను విశ్వవిద్యాలయపు అధి 

శారులు సానుభూతితో వరిశీలించిరి మ్రనిద్ధ ఆంధధ్ర 

చిత్రశారులగు U శౌళా రామమోహన శాస్త్రీగారు 

ట్రీ రెడ్డిగారి సూచనల (ప్రకారము విశ్వవిద్యాలయ 

మ్యుద్రను చిక్రించిరి ఈ ముర ఆంధ్రాకి బొన్నత్య 

మును, ఆకయములను |ప్రన్ఫుట మొనరించుచున్నది 

64 లోణములుగల చ|క్రమున్నది చావని కరు శేలంకుల 

శెండు నర్భరాజము లున్నవి లోవలి న్వ స్తిక, “జేజన్వి 

చానధీళమస్తు అను నూ క్తి కెలుగు లివీలోను ఉన్నవి చక్ర 

మధ్యమునందు సందము, స ప్పకిరణు డగు ఉదయ 

భానుడు, వద్మము కలవు ఈ చక్రమున కడుగున శేఖా 

మాత్రముగా కాలచం[డు డున్నాడు జాలచంద్రునకు 

దిగువున, బాగునాఘుల తోకలకు వెనగల చోటులో 

కెలుగు లివిలో “ఆంధ విశ్వకళా సరిషత్” అని లిఖంవ 

విడియున్నది ఈ ము[ద అత్యంత సుందరము (ప్రతిభా 

సమగ్వికము ఆయి కన్నట్టుచున్నది 

విశ్వకళా సరివత్తు స్థావీంచునాటి! ఆస్ట, సైన్సు, 

బోధ వాశ్యసనము (8101108), వై ద్యము మొదలగుళాఖలు 

మూక్రమే గలవు గణికను, భౌతిక ఇావ్ర్రము, సచార్థ 

విజ్ఞాన శాళ్త్రము, వృ శాశత్రము జంతు శాశ్ర్రము, 

భూగర్భ శాతము, నూననళరీర శ్యాశ్రము మున్నగు 

శాఖలలో వీయష్ సి డిగ్రీని వెలకోల్పుటకు నలయు 

ఆంధ్ర విష్వనిద్ధాంయము 

('ప్రయత్నములను శేవిరి 'బె౭వాడ పురపాలక సంఘము: 

కృష్ణా, గుంటూరు జిల్లాబోద్దలు ఒనంగిన విరాళముల 

మండి విద్యార్థులకు ఉవశార వేశనముల 'నెలకొల్సిరి 

అనర్చుడి[గీ కోర్సులను స్థావీంచుటకు వలి యు! ప్రయత్నము 

అన్నిటిని చేయ వారంఖింఛిరి ఇంతలో మంశినర్గము 

సూరినది (క్రీ పానగల్లు శాకొవారి స్థానే డాక్టర్ 

నుబ్బరాయన్ గారు మ్యశ్రాసునందు మంత్రిగా భాయ 

కత్వము వహించిరి 1987వ నం డిశంబరు 5న శేదిన 

ఆచార్య (శ్రీ సర్వేవల్లి శాధాకృష్ణయ్యగారు వ్రకమ 

వట్ట (వచానోత్సవ సందర్భమున స్నాక కోవన్యానము 

నొనంగినారు 1988లో (శ్రీని ఆర్ రెడ్డిగారు [పళమ 
ఉపాధ్యతులుగా ఎన్ని కోయివారు ఈ|వథను దళ చెక్కు. 

జాలారిన్టములతో గూడియుంజెను ఉన్నత విక్యయందు 

శమణము నొనంగు సంస్థలు ఒకేదోట శం డీళరించుటయా 

లేళ, వివిధ శాఖలను వివిధ "కేంద్రములయందు వెల 

కొల్పుటయా అను వినయముపై తర్జనభర్జనలు సాగెను 

1989 సం జవవరి నెలలో మడాను కౌన్సిల్ వారు 

ఉన్నత విద్య యావత్తు ఓ'కే కేర్యద్రమునందు గరపనలయు 

నని రీర్మానించిరి 

ఇకో విశ్వవిడ్యాలయ శార్యష్టాన మెక్కడ అను 

వివయను వై ఎడతెగని చర్చలు జరిగినవి తురకు ఈ 

శార్యస్థానమును విశాఖవట్టంములో నెలకొల్చుటకు 

విళ్చయించిరి వైద్యకళాళాల యుండుటనళనను, వోర్ళర్ 

నిర్మాణము కొనసాగుటనలనను వ ళా ఖవట్టణమునకు 

శానున్న ఆధిళ్యమును గుర్తింది 'వా,క్తేదు కొండలమై 

ఆదర్శ విద్యా పంష్థా విర్శాణబునకు తగిన వాళానరణ 

ముండుటను గమనింది 1980 వంవక్సరము 

నెనైెంబరు రన శేదీన “హోటల్ వెనిలొ భవనమును 

అద్దె గైకొని ఏళ్వకళా సరిసళ్కాళ్యాలయనును 

చా, ల్లేరుకో స్థావించిరి |(వభుక్వము వాద ఇంతకునుందు 

కంచు తమైన దశేట ఎక్కున ధన మొనంగుట కంగిళ 

రించుటయే గాక కనన నిర్యాణమునకుగాను శ తడల 

రూప్యముల నొనంగిరి 1928.20 నాటిక విళ్ణంిడ్యా 

అయ వు నక భాండాగారముగూడ ఒక విధముగ శెన్చకో 

దగిన స్థీకికి నచ్చినది శావులవాడ్డర్ & డి అశ్మీసారా 

యణగా రొవంగిన 5400 ప్రతులతో వనక భాండాగా 

77 609 



అంధ్ర విశ్వవిద్యాలయము 

రము మరికొంత వెరిగినది_ధవాభావముదే ఇంకళంళు 

వి స్పృతిచెదలేదు 

చ్వితీయ ఘట్టము కెజవాడ నుండి వా ల్తేర్ నకు 

మారుటలోనే విశ్వవిద్యాలయ జాతకమునందే కొలత 

మార్చు శానీపించినది కాయలసీమ కళాశాలలు అంధ్ర 

లిశ్వవిచ్యాలయము. నుండి విడిపోయి. మ్రామలో 
జనని “హోటల్ వెనీల్” చుట్టుప్రక్కల నున్న కిలీక్టీ 

ఎళరములను (ప్రభుత్వమువారు సేకరించి 8 లతల 

చై చిల్లర రూస్యములికు కొని విశ్వవిచ్యాలయమున 

కొనంగినారు. ఇజే ననుయమున గాంధీమువోత్ములి దండి 

సశ్యా|గహాము |ప్రారంళతుయినడి స్వాతం|ప్రోద్యనుము 

నంచుటప (ప్రథశ్యముబా రనునరించిన విధానము పట్ల 

నిరననము శెలువుచు (శ్రీ రామలింగాకెడ్డిగారు తమ 

వరవీ ఇ్యాగము శేసిచారు విశ్వవిచ్యాలయపవు చెనేటు 

జాడు (క్రీ వశ్వేవల్లి శాాకృష్ణయ్యగారిని క్ర కెకీగార 
స్థానే ఎన్నుకాలిరి (క్రీ నర్వేవళ్లి రాధాళ్ళష్టవండితులు 
పడవీ స్వీకార మాదిగా శమ కార్యాచరణ దతశను, 

దూరదృస్టీని, దృఢ సంకల్పమును శార్యరూక మొండిం 

చికి విశ్వవిద్యాలయములో ఇలుగునందు, చర(త్రయందు 

అనర్సు కోర్పులను స్థాపించిరి 1989 సంవత్సరము జులై 

శెలలో 6గురు అభ్యానపులలో విశాఖపట్టణము మనో 

శాణీ పేటలోని బొల్బికివోలులో ఆంధ్ర విశ్వకళా సరిష 

త్కుశాళాల యనతరించినడి ఫెతక విజ్ఞాన శాఖలతో 

పొటు ఇటు అర్భుళళొళాలలో వేదాంత కాఖ, గణిత 

శాఖ గూడ వెలకొల్చకడినని 1 98 కివాటికి ఉపాధ్యాయ 
వర్గము 17 వరకు "వెరిగినది 1984 తో “బ్రిటానియా 

లిర్దింగ్ ఆండ్ ఐరన్ కం"వెనీనారు విశ్వవిచ్యాలయ థవన 

నిర్మాణమును (ప్రారంభించిరి కమున్నతమైన చా ల్తేరు 

కొండలే ఇరుపార్ళ్యముం బంగాళాఖభాశము, ఎదుట 

బుషీకొండ, డాలిఫిన్స్నోన్ పర్వతములు కన్పట్టుచు 

నున్న విశాల వ్రదేశనులో భనన నీర్మాణము (పోరంభ 

మైనది 9జి నత్సరములో ఇయ పు రాధీశ్వరులగు 

శ్రీ శ్రీ వశము కేవ నర్శగారు 50 వే రూవ్యముల 

భూరి విరాళ మొసంగిరి సురునటి నంవత్సరము 

చానిని 75 చేలకు"వెంచిరి శదనంకరము నపేట ఓకలడ 

రూన్యములి నొసంగుటకు అనునుకించిరి వారి ఆనంశ 

రము చారి వారసులు వజేట ఓక లతగాని చానికి ఇదు 

లుగా ఒశేమారు 15 అతల రూవ్యముల నొనంగుటకు 

గాని వదర్చాటు నొనర్చీరి ఇట్టే మహాళశయేబి విడ్యాపోవ 

ఇాభిలొనక్రు గాని వారివారి బొచార్యమునకు గాని ఆం ధో 

కేళములో పొటిలేదు ఆప్పటినుండియు వారివేర వైన్స్ 
శళాళాల జయపూర్ విక్రమదేన శాలేజ్ అఫ్ సై! న్స్ 

అండు 'చెళ్ళాలజీ' అను"వీర విలసిల్లుచున్నది ఈ సుందర 

భవనమునకు వైన ముందు ఇొగమున 80 వేల తావ్య 

ములు వ్యయ మొనర్చి నిర్మించిన గడియార న్నంభథ 

మున్నది (క్రీ విశ్రమదేవ వర్మగారివై గల భక్తి విక్వాన 

ములను (ప్రకటించుటకు గాను అ కళాళాలానరణలో 

"శ్రీవారి ళంచువి[గవామును (ప్రతిష్థాననముచేసిరి కళాశాల 

వున్తక భాండాగారము, వరిళోధనాలయములు నానా 

టికి అఖివృగ్ధి చెందినవి తోలుదొల్త నిన ల్రతమగుచున్న 

కళాశాలలకు ప్రిన్సిపాల్గా ప్రొఫెసర్ (నర్) జెని 
కోయాచే అను విఖ్యాత అర్థశ్యాన్త వే త్తను నియమించిరి 
డాక్టర్ లుడ్ విగ్ వులు అనువారు వైన్సు కళాశాలా 

ధ్యతులై8 1988 నాటి! (క్రీ మారి కగవంశముగారు 

ఉభయ కకొకాలంకు (వీన్సీపాల్ అయినారు. అవ్పటి 

కప్పుడే విశ్వవిద్యాలయము బహుముఖ వ్యా స్తీని బొంది 

"చేరు ్రకిష్థల నండినడి చెప్పుకోదగిన వరిళోధనము భౌతిక 

విజ్ఞునశాఖలయేందు సాగినది అఆంశకేగాళ శ్రీ) రవీంద్రుబ 

“మానవుడు” అను శీర్ణిళ మైనను, (శ్రీని బై చింకా 

మణిగారు “*సిపొయీల కలనోనంళరమునుండి భారత 

శాజకీయములు” అను శీర్షిక వే నను భునమగు కీవన్యా 

వనముల నొసంగిరి ఈ ఉవన్యాసొవళి శ్ర అల్లాడి కర్ణ 

ఫ్వామయ్యగారి కూరివిరాళ భలిళముగ వ్యవస్థానిత 

మైనవి విశ్వవిద్యాలయ (ప్రచురణ శాఖవారు ఎన్నియో 

ఉద్గంథములను |ప్రచురించినారు ఈ రచయితలలో (క్రీ 
శామలింగా రెడ్డిగారు, ఆచార్య నూమీడిపూడి వెంకట 

రంగయ్యగారు, |బ్రన్యా క్రీ) వష్టల చినపీళా రామస్వామి 

శామ్త్రలుగారు, డాక్టర్ ౩ ఆర్ ను బన్నాణ్యంగారు 

మున్నగువారు ఎందరెందరో విచ్యాధికులున్నారు (శ్రీ 
శాధాకృష్ణయ్యగారి వదనీశాలమున వపివిడ్డయైన అంధ్ర 

విశ్వవిద్యాలయము నుందర స్వరూవమును చాల్చి నన 

విలానములో (ప్రశ్యేళతనుగడించి విద్యా'సీన యొ నర్భినది 



తృతీయ భుట్టము స్థలనిన్షోమైనది భవననిర్మాణ 

మైనది కళాశాలలు వెలసినవి విఖ్యాత |ప్రచురణములు 

వెలువడినవి. విశ్వవిచ్యాలయమునకు డేళములో ఒక 

స్థాయి, గారనము ఏర్పడినవి డాక్టరు శా థాళ్ళన్ణయ్య 

గారు ఉపాధ్యత వదవినుండి విరమించిరి శీరిగి (క్రీ 

రామలింగా (రెడ్డిగారు ఉపాధ్యతులై నారు వీరి ఉపా 

ధ్యతక, (శ్రీ జయవుర మవోరాజావారి పో ఛాన్సలర్ 

వదవి నిర్విరామముగా 18 వండ్లపాటు కొనసాగి విశ్వ 

విద్యాలయమునకు అమిత శుభముల నొనగూర్చినవి 

శ్రీ “రెడ్డిగారి అధ్వర్యమున విశ్వకళా పరిషత్తు బజుముఖ 

ఇ్య్యాన్తీ నొందుటయేగాక దేశములోని విశ్వవి 

అయములలో తనకు గల (వ్యేకళను విరూపించు 

కొన్నది అధునికళ్యాన్ర విజ్ఞానములో పరిశోధనలు 

జరీపీ శాస్త్ర విజ్ఞానమును 'వెంపొండించినగొని దేళము 

నకు ముక్తి లేదని దృఢముగా నమ్మినవారిలో (క్రీ రెడ్డిగా 
రొళరు చానికి శార్మాణముగ తమ విశ్వకళా వరిష 

త్తులో భౌత॥ విక్ఞానళాఖల అభివృద్ధికిగాను (వళ్యేక శ్రద్ధ 
చూవీ "వెక్కుమందికి డాక్టర్ పట్టములు ప్రసాదించి, 

విశ్వవిజ్యాలయమునకు శ& ర్తి జెచ్చిరి విశ్వవిచ్యాలయము 

లోని విద్యార్థుల సంఖ్య, అధ్యావకుల సంఖ్య, అనుబింధ 

కళొళాలల నంఖ్య, నిరంతరము "వెరుగుచు'నే వచ్చినవి 

ఆం గ్రదేళమునందలి (ప్రతివట్టణునుందును ఓక కళాకాల 
వెంనీనది వాల్మేరులో “ఎర్ స్కిన్ కాలేజీ ఆఫ్ శేచు 

రల్ వైన్సుో కొ క్షగా స్టాపంచిరి ఇందు కంకుకాార్తు, 

వృతళ్శాన్తు, భూగర్భ సోది (వళ్ళకి ఇాన్రుములలో 

శితణము నొసంగుచున్నారు ఇంకను శ్రీ రామలింగా రెడ్డి 

గారి అభీస్సితములలో కొన్ని 'నెర వేరకయే పోయినవి 

ప్రశన గృవానిర్వావాళశ్యాన్ర్ర కళాశాల స్థానింపలేక 

పోయిరి నంన్కృక భాషాకాఖ, (ప్రాచ్య విచ్యాబోధనా 

నిలయము రూపొందలేడు అంగ్లఖానయందు అవరు 

తరగతుల "చెలకొల్చణేదు బనను నిజాం పభువుగారు 

అడరూపొయలు, తిరువాన్కూరు మవిరాణీయగు 'నేతు 

షొర్వశీకాయిగారు అతహాపొయలు విరాళ మిచ్చిరి 

(శీ) తిక్కవరపు శామి రెడ్డి (వశృతులనుండి, ఇతర స్థానిక 

సంస్థలనుండి మరికొన్ని విరాళముల చేకూర్చి (క్రీ రామ 
లింగా శెడిగారు నకల విధముల విశ్వళళా వరివదఖివృద్ధికి 

ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాంయము 

శారకులైరి 1942లో అట్టివారి మస్టివూలర్తి ఉత్సనము 

అరిపీ విశ్వవిద్యాలయము తన్ను చాను గౌరవించుళొన్నది 

యుద్ధకారిము = గుంటూథ = నర్వాంగ సుందరమైన 

విశ్వవిద్యాలయము తన పనిని వ క్రమముగ కొనసాగించు 

శొను సమయమునకు శెండన |ప్రవంచ నం|గామము 

సంభవించినది జపాను శేళస్థులు విశాఖపట్టణము వై 

బాంబులు వేయుటచే విశ్వవిద్యాలయము గుంటూరునకు 

తరలింవనలని వచ్చినది 1946 వరకు రసాయన 

శాఖ మదళాను (వెస్ డెన్సీ శాలేవీలో ఉండవలనీ వచ్చి 

నది గుంటూరులోనున్న శాలములో సహితము అనేక 

నూత్న శాఖబ వెలకొల్బ బడినవి ఇందరుళో లా 

కాలేక స్టావించిరి ఇంగ్లీషులో అనర్పుకోర్చును నెల 

కొల్చిరి ఇంకను ఎన్ని యో నూతనళాఖలను స్థావీంచు 

టక్కు ఉన్నవానిగి పెంపొందించుటకు సిణా?కలు 

తయారుచేసి, (వథుత్వమున కంద జేసిరి ఈ శాలములో 

(శ్రీ శెట్టిగారి అనంతరము (శ్రీని యస్ కృష్ణా 

గారు, వారి తర్వాత (క్రీ ౩ ఏ గోపాలస్వామి 
శెజిస్టారుకైరి ఎందరో మహాను 

ఛావులకు గౌరవ పట్టముల నొనంగి విశ్వకళా సరివత్తు 

తన "గౌరవమును పెంపొందించు కొనినది (క్రీ భామ 

లింగా రెడ్డి'పేరో స్థాపించిన జాతీయ అవుమూనములను, 

నర్ నీ వి రామన్, (ప్రాఖినర్ యన్ చందగ్రశఖర్ 

(గణితము నర్ సాపాల్నీంగ్ షో నర్ కాంతి 

న్వరూవ్ భట్నాగర్, (క్రీ కీర్ బల్ సహోనీ మహర్షి 

(శ్రీ ఆరవిందయోగి మున్నగు మునుల కొనంగివారు 

ఈ కాలములో అంధ విశ్వవి ద్యాలయమునకు ఎన్ని యో 

దిక్కులనుండి ధననహోంరుము లభించుటయు, బనలముఖ 

వ్యా ప్షిగొందుటయు సంభవించినది. శేంద్ర|పభుశ్వము 

చారు భూ తత్త పరిళోధన శాలికు, చెశ్నాలజీ మొదలగు 

వై_క్లాగిళ శాఖలకు మిక్కుటముగ ధననవోయ 

మొనరించుచున్నారు 1946లో కరిగి చా శ్రేరుకు 

వచ్చి, ఇల్లు చక్క వెట్టుకొని విశ్వవి డ్యాలయను ళన 

శార్యనిర్యవాణమును అళ్యంతోళ్చావాముతో. కొన 

సొగించినడి ఎన్నియో నూతన శాఖలు వెంకీనని 

అందు ముఖ్యముగ మీటియరాలకీ, ఫొర్ముమ్యాటీక్సు 

మొదలగునవి శెవ్నశగినవి స్వాతంత్ర్యోద్యమము, ఆంధ్ర 



ఆంధ్రవిష్ణువు 

రాష్ట్రావకరణము 'దేళమంతటితోపొటు విళ్వకళావరిషక్తు 

వకు అత్యంత శుభోధర్క్మము క్రైనవి సంస్కృత శాఖను 

చెలకొల్చుటకు సుప్రపిద్ధ్భలగు VU కున్ఫం రాజాగారిని 

నియమించిరి అన్నీటీకం'చెను (వళ్యేకమైన విషయము 

సరనాణుశాత్ర్ర పరిశోధననిలయ స్థాపన ప్రయత్నము 

సువ్రపీద్ధ శాత్రువేత్త యగు (శ్రీప్వామి జ్ఞానానందుల 

శారివ్లై ఈ కారము నుంచిరి (క్రీ రామలింగా కెడ్డిగారి 

అనంతరము విళ్యవిద్యాలయములో ఛిరశాలమునుండి సని 

చేసి సకలానుళభనముళను పొండి ఎల్లరిమన్ననలకు షాత్రు 

లైన డాక్టర్ వియస్ కృష్ణగారు ఉపాధ్యతురైరి అస్లే 

ఆత్యంత |పళ్ఞావంతులు అమభనజ్ఞలు అగు డాక్టర్ రంగ 

ఛామరావుగారు కకాశాలాధ్యతులై ర వీరిరువురి కృషి 

వలనను. కిరునకి విశ్వవిద్యాలయము రూపొందినది 

ఈనాడు (1055 డీళంబరు శాటీక) ఆంధ్ర విశ్యవిచ్యా 

అయమునందు 8 గృక్తి కళాశాలలు, 18 డీ కళా 
శాలలు, 7 ఇంటర్మీడియేట్ కళాశాలలు, 10 పొచ్య 

విద్యా కళాశాలలు గలవు |ప్రాశ్యవిచ్యా కళాశాలలలో 

గాళ మిగిలిన కళాశాలలలో మొక్తము 81,500 

విద్యార్థులున్నారు అందు 1200 త్తు 

సర్ సి వి గామకాగారు భౌకికళ్యాస్త్రమందు ఆనరగీ 

(ప్రొఫిపరుగా నుండి జం్మధులి యెడ కమకు గల అభిమాన 

మును చాటియుచ్నారు డాక్టరు లక్కరాజు సుబ్బారావు 

గారు వెవేటు నఖ్యులుగాను, ఆనరరీ లీగల్ అడ్వయిజరు 

గాను విశ్యవిచ్యాలయ లిర్వహాణమున గణనీయమగు 

కృనీ. నలిపిరి డాక్టరు లక్కరాజు సుజ్ళారావుగారు, 

డాక్టరు టబ యన్ తిరుమూర్తిగారు, (శ్రీ) 1బుళంపల్లి 
వుల్గాగెడ్డిగారు, కాళ్కాలికోపాధ్యతులుగా నుండి విశ్వ 

రిచ్యాలయ (వ్రతిళకు దోహదము కలిగించిణారు 

ఉవసంహారము వబది సంవత్సరముల పూర్వము 

నుండి ఆంధ్రులు శాంచిన కలలు చారీ కళ్ళని ఫలిశముగ 

102 6ఛాటికి ఫలసిద్ధిగాం చినవి 1986 1ళాటి! శీరనండ్లు 

నిండగనే విశ్వవిద్యాలయము 58 డిసెంబరులో అమితో 

క్ఞావాముతో రిజతోక్సన మొనరీంచుకొలినది విళ్య 

విడ్యా౭ియ చరిత్రలో 25 నండ్ల కాలము కాల కక్కు 

వైనను ఎన్నియో అడ్డంకులను, ధచాఖావమును, నిరు 
క్భాహకరములిగు వరిస్థితులను ఎదుర్కొని 'బేటికి విశ్వ 

విద్యాలయము ఇవుముఖ వ్యా వ్తీనొంది, అమితనుగు 

కీర్తిని సంపాదించి, అంధ్రజాలీకి గర్వశారణమై, భారత 

కేళమునందు తన ధర్మమును శ క్రీతో, (పొథవముతో, 

గౌరవముతో నిర్వహించుచున్నది 

పియల్ యన్ కర్మ 

ఆంధ్రవిష్ణువు = (బవ్మోండాది వుఠాణములందు 

కీ ర్తింపబడి, సత్కవుల మన్ననలందుకొని, (శ్రీశాకుకాధి 

వాళుడై, అంధధ్రుల ఆరాధ్యటైవమై, ఆంధభోజనికి 
ఆము _క్షమాల్యద శావ్యరచనకు (ప్రోశ్స్ళాహమొనగి 

శానుల వురుషోశ్తనుకవి నించాన్తుతులకు పొల్చడిన 

ఆంగగ్రవీరుడే ఆం ధ్రవిష్ణువు ఇతడే (ప్మవథనుమున అంధ్ర 

హ్నమాజ్యమును స్థాపించిన మపానీయడు సళా్రమ 
నంవన్నుడు ఆంగ్రులచరిత్రలో న్వళ్లాతరములతో విఖింస 

దగిన దీ యాం(ధ్రళాజ్యస్థాపనోడంతము ఆం(ధ్రవిమ్థువు 

చరిత్రకు దీనికి అవినాభానినంవింధము కలదు 

పొధారణముగ శాశవావాన సామ్రాజ్యము మొదటి 

ఆంధ్ర సామ్రాజ్యమని, చర్మితళారులు వేగ్గానుచున్నారు 
వుళాణములందు ఈ ళాజుఅచర్మిత వర్ణింప బడియున్నద్రి 

ఐనను వీరికిముం రేజంధసా[మాజ్య వంష్థాచనము జరిగిక 

దని వీ రంగీళరించుచుచే యున్నారు చండ్రగుప్తునకు 

పూర్వమే అంధులు సామ్రాజ్యమును. నిర్మించుకొని 

రనియు, వా రధికబలాఢ్యులై చతురంగబిలనము'వేళు లై 

ఛత్రుదు రృేద్యములగు మున్నది డుగ్గముల కధివశుల్రై 

యుండిరనియు మెగ స్తలీము వ్రాత లనలన స్పష్టమగుచున్నది 
గ్రీళ కవ శశాన్టిముందే అం(ధ్రసా[మాజ్యముండినదని 

వేరుగా శెళ్పనవసరములేదు ఒక్క ఆంధవిష్టువుళన్న 

శదికరులనుగూర్చి వి శేషాంళములు లభ్యములు కాకపోగా 

చారి క్రీకాంళములతో నమన్వయవపరచ నగు సంఘటనలు 

వైళము డొరళనన్సుడు, అటులూవి*ంచుటలో భాళ్చర్య 

మేమియు లేదు ఇవి ఇటులున్నను శావ్యము౭ందును, 

శదితర గ్రంథము లందును గలి యిళి వృ _త్తములం దచ్చ 

టచ్చట అంధలిష్ణువునకు, రాజ్యస్థావనోదంతమునకు, 

అంధులకు సంబంధించిన వినయము లుడావారింసబడిన 

వాటిని (గ్రహించి వళమచార్నితిళ సంఘటనను గూర్చి 

వివరించుటకు చర్మితళారులు (ప్రయ క్నించుచుశే 

యున్నారు [వ్రథమాంధ్ర శాజ్యష్థాపనోదంతనునుగూర్చి 



(వవ్మోండవు శాణమునందు నుచం(దునిగాథ యొకటి 

గలదు 

ఆంగధ్రనాథో మవోవిస్తు ర్నికుంళుదనుజావబో 

ఇశా స్వాయంభువనునో। శాలే కలియుగే వారి; 

శాటలే శాజవర్యపవ్య నసుచంద్ర నృతనూళన। 

శిళవత్సర్వదేవైళ్చ వేష్టితో లోక పూజితః " 

శ్రీవైలి భీమళాశేశ మే దగిర నంయుకం 

ప్రాశారంశు మహక్కృళ్వా శ్రీడిచ్వారాణీదాకరోక్ 

(శ్రీలోచనో మహీళ న్న |త్రికు లంచ కళే వవాన్ 

(ిలింగరూపీ న్యనపల్ శిద్వాశేషు గగ ర్భృతః 

అం ధవిష్ణు నమృురయుతో దను'జేన నికుంకువా 

యుధ్వాతయోదళయుగ్గాన్ హళ్వాతం 

రాతసో_త్తమం 

అవస త్ర[త బుషికిర్యుతో గో డావరీశపే 

శళ్కాల ప్రభృతి మేకం |క్రిలింగ మితి విశ్రురం 
వై గాథవ్రళారము సుతం (దునికుమాదడు ఆంధ్ర 

విష్ణువు విశుంభుడకు రాతసుని జయించి, శాకులమునందు 

శాజ్యమును స్థాపించి, శన రాజ్యమునందలి శ్రీవైలము, 

ఫీమేళ్వరము, శాశేశ్వరము అను మూడు కే(త్రములను 
చ్వారములుగ నెంచి పరిపాలన సొగించిననవియు, అప్పటి 

నుండియే ఆ చేళము క్రిలింగకేశ్ర మయ్యేననియు 

'శెలియుచున్నడి ఆంధ్రవిష్ణువు అను వీరుడు విశుంభుడు 

అను వాగాంధ్రుని జయించి శాపళ్లనున రాజ్యమును 

ష్టాషించెనని చరిత్రకారులు నమన్వయపరచి యున్నారు 

తరువాతినారు సామ్రాఖ్యస్థావకుడగు అం గ్లవిస్టువుమ 

డైవనమానముగ ఇాలించి పుకించుచుండిరి మన చేళ 

మున వీరపూజ సాభారణముగ జరుగుచుం డనమట 

శీ వృత్తాంతము. (ప్రవిలికార్కాణముగ మన్నది 

ఈ శాకుళమే (శ్రీశాపళముగ మారినది కృష్ణాకీర 

మునగల దిన్యమే[త్ర మిది శాకపుశాంధ్రవాథుడే అంధ 

విష్ణువు 
(దహ్మోండవురాణము శాక ఆంధ్థవిమ్ణువునుగూర్చి కది 

శర (గ్రంథము లుచానారించు గాథల నీ సందర్భమున 

నమన్వయవరచుట సమంజనము చారిశ్రిశాంళముల 

సనుకూర్చు కార్యములు నున భాషలో కొర్జిగా నున్ననీ 

ఉన్న శావ్యమ.లు 'పౌొరాణీక నద్ధతిని లొఛింషవిడియుండుట 

ఆంధ్రవిష్ణును 

వలన చర్మిత్రశారునికి విషయ నమక్వయమున 'వెక్కు 

చిక్కులు పర్పడుచున్నవి వే రాఛారములు లేనప్పుడు 

వాటినే యాశారముగ (గ్రహించకతప్పదు ఆంధధ్రవిత్హువు 

చరితముగూర్చి ఇట్టిపర్మితి యేర్పడుచున్న ది ఏలన ఆంధ 

విష్ణువునుగూర్చి (వ్ర క్యేకముగా జక్కశావ్య మే యున్నది 

చావినుండియే చరితను కూర్చవలసి యున్నది 

1 విష్ణుమూర్తి యనుజ్ఞనొండి బ్రహ్మా గంగాశీరము 

మండి కృష్ణాశీరమునకు విశ్చేసి కన్ను౭పంతువుగా నొప్పు 

చున్న వరినశ్రములకు ముగ్ధుడై, జహురూవమురిధరిం చి, 

యచటచే తపమొనర్చి అ ప్రాంకమునకు శాక్షలమని 

చేరిడి భద్రకోట విమానమున ,శ్రీవకిని (దకిస్టిం చెను 

కొన్నాళ్ళకు విశాల అను “పేరుగల నగరము చేలు సుమకి 

యను నరపాలుడు |శీశాకుళ చేత సంద ర్భనాథిలాఎ. యె 

చకురంగబల సరినారసమేకుడై యేశెంచ అచటి నన్ము 

నీశ్వరులు ఆ రాజన్యువి యుచితరీతి నత్కరిం ది యచట 

గల యొక వ్మిగ్రవామునుజాపి, ఆలయగోపుళాదుల 

నిర్మించ ప్రభువును కోరిరి ఆ విగ్రహము అంధ్రవిష్ణు వు 

విగ్రహమనీ సుమతి యాసందర్భమున 'వెల్లడించెను 

“ఉదేవుండు నుదీయసత్కులధనం లీయిందిలోధాము డే 

జేదిష్యందగు నాం(్రనాకుడు ళ్ 

అని నుడువుటయేగాకో కాను ఆంధ్రనాయక కానుడనని 
కెల్చెను ఆప్పటినుండియే “శాపలాధిన (శ్రీహాభున 

శాంధ్రవాశాభఖిధానంని యభార్థంబయ్యె"' సుమశి కళా 

వేదుం నావ్వోగించి దేనళాగార |ప్రాశారనిర్మాణంబు 

లొనరింసజేనెను నిర్మల జలనమృర్థిలేమి శాజన్యుడు 

చింశాకులస్యాంతుడై యుండ హరి |ప్రక్యతమై కుద ర్భన 

చక్రమున “భాశలనుతి రయంబున ఖేడించి గంగావ్ర వా 

వొంబు నునో వేగమునం గొనివచ్చి సరోవరంబోనక్చె 

అది శారణంబమిగా న క్రీర్థరాజంబు చక్రతీర్థం నిర?” 

సునుతి ఈ విధముగా వర్పాట్లు ఒనరింన జేసి తన నగర 

మునకు వెడలిపోయెను అస్పటినుండి యాచేవుని “ఆంధ 

నాథుడు”, “అంధ్రవల్లిభుడు", “శిలుగునల్లిభుడు" అను 

'ేర్ల అచ్చటినారు పూకించుచుంగిరి చై గ్రకుద్ధ దళమ్సి 

నుండి పౌర్లయినరకు అచ్చట మవోత్సవములు జరుగు 
చుండును ఆ దివ్య వై స్థవకేతమును సందర్శించుటకు 
దూరభూరములముండి ఎండరో నశ్యుళురచురు, 
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అంధ్ర విష్ణువు 

8 కటకవురిరాజు అనంగఖీము డను గజపతి ఒకనాడు 

జేటకై వెడలి అరణ్య! ప్రాంకనున చాగరాకొవడగనీడను 

సురడితుడై యున్న యొక జాలుని గాంచెను రాజును 

జూచి ఆ పాము అదృళ్యమయ్యెను అనంగఖీము డా 

శిళువును చేరదీనీ, అనంతపొలుడని నొనుక రణ మొనంగి, 

కళనిపాదమున గట్టవిడిన కాళవ్యశ్రమునంలి (వ్రాశవలన 

అతని పలగో[శ్రములను (గ్రహించి పోషించెను అనంత 

పొలుడు ెరిగివెడ్డవాడై వీ జేర్చుళొని 

అనంగథీమునకు విళ్యానపాాతుడయ్యెను ఇళ సందర్భ 
మున అనంతపాలుడు లాజువానకిని కంచివై గాడి వెడల 

వలన నద్చెము నూర్గమధ్యమున (క్రీ శాకుళమును నంద 

ర్శించుచు అనంతగూపొాలుడు కనళల్లిదం(డ్రులి జూడ 

నుక్ళుకుై యశటి భాసురులకు చానధర్శము లొవగు 

టకు నంశల్పించి తద్దృక్వాంతమును జాటెను (కొన్నా 

ణులు చానమును పర్మిగహీంచుటశకై నచ్చి తమ కుల 

గోత్రములను చెప్పుచుండిరి ఆనంతపాలుడు జాల్యమున 

శనపాదమునట గట్టనిడియుండిన శాళవ[తమునం దుళ్లే 
ఇంపవిడీన కులగో త్రము లి నుద వరిం చు వానిని కనకం డిగా 
ఇెరింగి, ఆకనికి విజవృశ్తాంశ౦ జెరింగించి నూళా వీతరు 

లకు నువోనందమును గూళ్ళ్చెను ఆచ్చటచే వారినలన 

చామనళర్మ యింటిలో శాకరపాదు క్రింద ఆం(ధ్రవల్లిఘని 

ని[గ్రవా మున్నటుల విని చానిని మవోనై, థ్రవముళో 

(వకిష్థ కేయించేను 

క కళింగదేళ యజ్ఞశర్శ్మ శనయుడు పోను 

శర్మ యనువాడు యౌవనగర్వమున “క లు”వేం|డ్రియుడై 

ఎశ్ళవిరోధంకుగా నటించుచు, తగని నవాబాసమున తలి 

దండ్రుల నీరంకర విపాడాటఆచిత్తులం కేయుచు, విప్రా 

న్వ్యయ వంకొకుండయ్యు వై దికకర్శల విడచి స్వేచ్భా 

వివోరియె నిటాదన్న త్తి జరించుచు ఒక్కచాడు వనమున 

సంచరించుచు, అధిక డుల్చిపాసాకులుడై యుండ, 

యశటి నును లొకలిం గని, 'కాకుశేళ్వరనమర్చిక పాద 

మొవగి, 'శ్రీశాసళ చేశ మహాళ్ళ్యం శెరింగించిరి ఫోను 

శర్మ యశ్యంక (వ్రమోదంబున దివ్య'జే కనును శి 

తోక సవిశ్రంబిగునట్టి కృష్టాపరిజ్ఞలంబుల (గ్రుంకి చా 

హ్వాయ వరోవరో కీర్థంబుల దోగుచు శేశవజేవు నంద 

బృంచి, వరిశుద్ధ మనమ్కుండైై కొన్ని నర్గంబు లుక్కర్ణర 

బుగా నిలచి చేవోవసాన ననుయేంబున యిం(డ్రాదుల 

కందని నిరంతర నంపక్కరం బగునట్టి (శ్రీ విష్ణుపాయజ్య 

ముం ్రాపించె క 

ఆంధ్ర విష్ణువునకు పంబంధించినంకనరకు నళ్లిభాళ్యు 

దయమున వర్షితములయిన వెమూడు గాథలందలి 

శారి శ్రి కాంళముల సమన్వయవరచుచు తళ్ఞాన్య పికిళలో 

శ్రీ లోరాడ రామకృష్ణయ్యగారు కొన్ని విశేషముల 

నిళ్ధారించిరి ఆంధధవిష్ణువు గంగాతీ రమునందుండి 

(శ్రీశాపళిమేతమునకు వచ్చెను ఆత డచ్చట దై వసనూ 

నముగా 'వెంచబడి ్రకిస్థింపవిడి పూజింనబడెను మధ్య 

మధ్య ఆ జేత్రను కృష్ణ వెల్లునలకు నాళనమైపోవ 

(ప్రథువ లుద్ధరించిరి వేరొండు (ప్రాంతమున నున్న (ప్రభు 

వులు, ఆంధ్రనాయక ఛానులు ఈ 'శేకమును నంద 

కంచి అవనరనుగునవ్చ డెల్ల పునరుద్ధరించి నళలోవచా 

రంబులకు సంపిద్దులై యుండిరి 

ఆంధ్రుల చరితయందలి యంళముల కివి వనూ|క్రము 

విరుద్ధములుగా లేవు ఆం (ధులు గంగాకీరమునుండి 

(అహిచ్ళ[శ్రపురమునుండి) కృష్ణాతీరమునకు వచ్చుట... 
తిరిగి ట = మరల రాజ్యమును ంచుట.. అను 

విషయము అన్నియు పౌరాణిక గాథల రూవమున 

నల్లభాక్యుదయ శావ్యము విరూసించుళున్నదని & 

గోరాడచారు నృష్టవరచియున్నారు 

ఛాటినుండి నేటివరకు అంధ్రవిష్ణువును సేవించి ధన్యు 

లయిన మవోనుభొవు తందరో కలరు విజయనగర 

సార్వభొముడు (శ్రీళ్ళష్ణ దేవరాయలు కళింగబేళవిజిగిసూ 

మనీషన్ రండెశ్తిబోయి విజయచాటిం గొన్ని వాన 

రంకు లుండి (క్లీకాకుళని కీశనుం డగు మధునుథను 

సేవింపలోన స్వవ్నమున అంధధ్రజరిజాతుడు సకీనమే 
తడై చిరునవ్వుకోడ (ప్రత్యతమై “చేను 'కెలుగులాయ 

డను నాకు (వీయముగా కృకలిర్షింఫు” మని యాన 

కిచ్చెను 
కృష్ణేరాయఆకు పూర్వము అచ్చటచ్చట ఈ శేశ 

(వళంన శానవచ్చుచున్నడి శాకతీయుల శావనము 

అందును అనం కానూక్యుని భోజ రాకీయమునందును 

(శ్రీశాపళ | క్రీనారిశతకమునందును, శాసుల వురుషో శ్ర 

ముని ఆంధ్రనాయక ళతకమునందును ఆంధధ్రలిష్టువు 
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కీ ర్రింనవిడీయున్నాడు |క్రీడాభిరామమున (శ్రీకాకుళము 

నందు జరుగు శిరునాళ్ళ [వ్రళంక కలదు వృురుపో త్తమ 

కవి జంధ్రనాయకాలయను పూజావురస్కార శూన్యమై 

హీవదశయం దున్నప్పుడు మిగుల పరితపించి “మవ 

సిద్ధుడు [వ్రత్యతరూపు డగు జేవున ig వివరీశస్థితి శేకూ 

రుటకు( గినినీ నిక్యోత్సవను శేయించికొనక చేశగానిచాని 

నలె నగారకుంట [ప్రతిష్థ కాదనియ్యు పూర్వవుకీ క్తి నిలుపు 

కొమ్మనియు నించాస్తుతులతో ఆంధ్రనాయక శతకము 

రచించెను చల్లవల్లి (జేవరళోట) ప్రభువు అంకినీడుగారు 

అలయ పువర్నిర్మాణాము గానించిరి ఈ జేశ్ర మన్ని 

భాద పునర్ని ర్మాణదళల ననుళవిం చినదో 1 ఆంధ్ర విష్ణువు 

మాత్రము శేటికిని పూజింపబడుచున్నాడు ఆ చ 

మాహోళ్ళర్ధి మట్టిది “క్రీశాకుళము భక్తలోక చింకా 

మణి, సుళ్ళకాకరను, మహో'కే కావతంసంబు * 

శెగో 

ఆంధ్ర సారస్వత పరిషత్తు = ఆంధ్ర పారన్వక 
సంస్కృతుల అభివృద్ధి, అత రాన్యళా శ్యా వీ అను 

ఆదర్భారికో ఆంధ సారన్వక వరివత్తు హైరళాజాదు 
వగరమున 1948 నంవళ్సరము మే వెల 26 న జేది 

నాడు శ్రీ లోళన౦ది శంకరనారాయణరావుగారి 

ఆధ్యతశన స్థావిత మైనది ఈ నంస్థ శన ఆగర్భాలవ్రశా 

ఈము సనికేయుట కొరకు ఈ (క్రింది అళయములను 

విర్ణయించుకొన్నది 

1 నళలు, సమ్మేళనములు, సమావేళములు 

2 చేళమందలి సారన్వతమును తశ్సంబంధ మైన 

విశేషములను (గ్రహించి ప్రకటించుట 

8 పొరిళాషీక మాండలిక కోళములను పిద్ధసరచుట 

4 శాష్ట్రిమందలి ఇతర సారన్వత నంస్థలను జక 

పరచుకొని సారన్వత కృషి పాగించుట 

6 పారన్వక సరీచలు ఇలుగులో జరుపుట 

6 రచయికలను (పోశ్సహించుట 

7 సంబంధ శాఖలను స్థొావించుట 

1948వ నం పోలీరు చర్యకు వూర్వము హైదా 

కాదు రాష్ట్రములో ఆంధ్ర సారస్వత సంస్కృత్యళి 

వృద్ధికి చిక్కు ద్రకిబంఢకము లుండెడివి (ప్రతికూల 

వరిన్థీతులభో 1948 వరక ఈ పరిషత్తు సనిచేయనలనీ 

ఆంధ్ర సొరన్వళ పరిషత్తు 

వచ్చినది ఈసంస్థయుక్క 'వార్నీకోత్సవాలు ఇప్పటి 

వరకు 'హైదఛాశాదు, టుగల్లు, వల్లిగొండ, మవాబూబు 

నగరం, తూవురాన్, మంచిర్యాల అలంపురము లలో 

వడు వర్యాయములు జరిగినవి  అలంపురము చార్జి 

కోత్సవమునకు భారత ఉవరాష్ట్రవతి డాక్టర్ సర్వేపల్లి 

శాళాక్ళళ్ణ విద్యన్మణి ప్రారంభోత్సనము చేసి రరినత్తును 

ఆశీర్వదించిరి ఇవిగాక పరిషత్తు జిల్లా నభలుకూడ పలు 

(ప్రాంశాలలో జరిగినవి ఇప్పటివరకు ఈ పంస్థకు థీ 

లోకనంది శంకరవారాయణళావు, కీ శే (శ్రీ, నురనరము 

(వ్రకావ రెడ్డి, థ్రీ బుక్లా వేంకటనుళ్బా రాయడు, UY) 

ఇల్లిందల రామచం(ద్రశావ్వు (శ్రీ, వళ్ళా మేంక'పేశ్వర 

రావు, | క్రీ దేవులనల్లి రామానుజ రావుగార్లు అధ్యతులుగా 
పనివేపిరి ఈ సంస్థకు ఇవ్పటివరకు శార్యదక్కులుగా పని 

"జేసనవారు శ్రీ బూర్గుల రంగనాథరావు, శ్రీ విదుదు 

వేంకట శేషయ్య, (శ్రి, నూకల నరో త్తము'శెడ్డి, (క్రీ వురి 
జాల వానుమంకచావుగార్లు 

పరిషత్తు శార్య(క్రమములో ప్రరీఉిల నిర్యనాణము 

అకి ముఖ్యమైనరి పోలీను చర్య శరునాత యీ పరీశ 
లకు వేల సంభ్యాకులుగా అభ్యర్థులు వచ్చుచున్నారు 

(పొథమిళ, మాధ్యమిక, వ్రవేళ, విశారద ఆను సరీతల్ళు 

నంవళ్స రానికి రెండు వర్యాయములు జరుగును ఇందులో 

(ప్రవే వరీతశ యందు 4 ర్తీర్ణత గాంచినవారు (ప్రాథమిక 
పాళకాలిలల్రో ఉపాధ్యాయ వదలినీ అ(శ్రమించుటకు 

అర్హ్ములుగను విశారద వరీతయందు ఉశ్తీ ర్లతనొందినచారు 

“సెకండరీ పొళళాలలలో శెలుగును జోధీంచుటకు అర్హులు 

గను హైదరాబారు[ప్రభుక్వముచారుణ మోడించియుండిరి 

ఇళ్చటి వరకు ఈ పరీశలలో నలుబది వేల వరకు అభ్యర్థులు 

పొళ్లొవియున్నారు ఈ వరీతలు |క్రకిసారి 40 నుండి 

100 శేంచాలలో జరుగుచుండును ఇందులో ఆధిక 

సంఖ్యాకులై న అభ్యర్థులు వళల్లెటూళ్లలో నివపించువారు, 

పాఠశాలలలో చదువుథొనుఅన కాళము లేని నయోజనులు, 

ఇెలింగాణ జిల్గాలలోగి (ప్రతి పల్లెటూరికి ఈ రీతులు 

మువరిచితములు , ఇన్సటివరకు 'శెలంగాణములోని కొన్ని 

నార్ల పళ్లెటూళ్లలో ఈ పరీతలు విర్వహింటేబడినవి 

అందుశేశ నే (శ్రీగూర్లుల కాను కృష్ణారావు గా రొళమారు 

పరిమక్తు కృషిని గూర్చి మొట్లాడుచు సూర్యుని వెలుతురు 



ఆంధ్ర సారస్వత సరిషత్తు 

వలె వరిసత్తు మన కాస్ట్రము నందలి (ప్రతిపల్లెను విజ్ఞాన 

ముచే ప్రశాళవంతముగావించుచున్న దని కెలినిరి “ఆంధ్ర 

ఎశామవహా (క్రీ మాడపాటి సానుమంత'రావుగారు తము 

అం(గ్రోద్యమ చర్మితలో పరిషత్తు కృషి ఒక మహోద్య 

మమువలె శలంగాణమున వ్యావీంచుచున్న దనీ వాన 

చారు వరీశలతోపాటు అతరావ్యళా వ్యా ప్తీకి పరిమక్తు 
కృషి శేయుచున్నడి పోలీనముచర్య తరువాతే ఇస్పటేవరకు 

పరినత్తు ! 14 రా(శ్రిపాళశాలలను అల్లాలలోని నల్లెటూళ్ల 

యందును, కొ త్తగూడెము నంటి కార్మిక శేం్రారియం 

దును నిర్వహించిని ఈ పాఠశాలలలో నుమారు ఎనిమిది 

చేల మంది విరతరామ్యలు అతళాన్యులు గావింవబడీరి 

నయోజనురిను అత రాస్యులను గావించుటకొరకు ఉపా 

ఛ్యాయ కతణ నీర మొళటి పరివత్తు 1950 వ సంవత్స 

రమున నిర్వహించింది 1 951వ సంవశ్చరమున ఫిబ్రవరి 
17వ శేడినుండి 21న 'కేది నరకు పరిషత్తు కెలంగాణ 
మున వయోలన విడ్యా చారమును ఆయ, వదముగా 

నిర్వహించినది 1050 లో జబల్పూరులో జరిగిన 

వయోజన విచ్యా (ప్రచార గోఫ్టీలో వరిషత్తు ప్రతినిధులు 

పొల్గొవి యానబ్భారతమున జరుగు నయోజన నిర్యా 
శవచార వద్ధతిని ఆకళింపు చేసికొనిరి కరుబాత 1908వ 

సంవత్సరమున అలనోబాదులో నిర్వహింపబడిన 

వయోజన శి ణాలయమునకు షరివక్తు ఒక కార్యకర్తను 

పంపి శితణము నిప్పించినది భారత (వథుత్వమునారు 

మొడటి వంచనర్ష (వ్రణాశక [క్రింద నిరుద్యోగులకు 

ఉద్యోగము కల్పించు ఉద్దేశముతో వీర్చాటుచేసిన సాంఘీక 

విద్యా (ప్రణాళిక (క్రింద |ప్రకుశ్వ సవా కారముతో పరిషత్తు 

హైదశాకాదు నగరమున 11 సాంఘీక విచ్యా కేంద్రము 

లను రెండు నందత్నరాలనుండి అత్యంత సామర్థ శ్టముతో 

నిర్యహించుచున్నది 

నరినట్తు ఇస్పటినరకు చాచాను నలుబది గ్రంళొలను 

(రీకటించినది ఇందులో నండిక పారస్వతము, కాల 

సౌరళ్వతము, జానవర సొరన్వతము శేరియున్నలి, 
చరిషత్తువ్రచురణములలో 1క వున్తశాలు నాల కాటయ 

మునకు ఇెందినవి కలవు ఈ పుస్తకాలలో (శ్రీ) సన్నిభో 

నము నూర్యవారాయణశాస్తిగారి నరనభూపాలీయ 

విశరణను. ఆంధధ్రసారవ్వత విద్యార్థులకు ఫాళ్య[గ్రంథ 

ముగా విశీషోవశారళముగానున్నడి వరిషత్తు వచురణము 

లలో న్వర్షీయ శ్రీ నురవరము (వజావ రెడ్డిగారి ఆంధ్రుల 

పాంఘీళ చరిత్ర మనకు స్యాతం[్యము వచ్చినస్పటినుండి 

ఇప్పటివరకు విళాలాం[ధ్రమున ఆంధ్రభావలో (వకటిత 

మైన (గ్రంఛాలలో ఉత్తమమైనదిగా ఢిల్లీలోని సాహిత్య 
అళాడమీ వారిచే నిర్ణయింవబడి, శేం ద ప్రభుత్వ యినుండి 

అయిదువేల రూపొయల ఇహునుశి పడసీనది ఇదిగాక 

జాననచ వాళ్ళుయ మునకు నంలింధించిన త్రి రామొ 

యణపు పాటలు, వళ్లి పదాలు అను వేయి పుటలు గల 

"కండు ఉళ్గగింథములను పరిషత్తు (వ్రళటిం చినేడి శెలుగు 

నువోఖారశము వై [పొనూణీక వండికులువాసీన విమర్శ 

చోళ్ళళ వ్యాపొలను సంపుటికరించి పరిషత్తు ప్రకటించివది 
(గంభాలయోద్యమ వ్యా చీకి పరిసక్తు బలమైన 

శేయూళనిచ్చినది 158 న నంవత్సరములో మైదళా 

బాదు నగరమున జరిగిన అభిలకారత (గ్రంథాలయ మహా 

వళ నిర్యవాణమునందు ఈ నరివత్తు యొక్క అధ్యత, 

ఉపాధ్యత, కార్యదర్శులు అవ్వోనపంభ శార్యడ ర్భులుగ 

వనికేసరి మాజీ విద్యాశాఖ డైరెక్టరు (క్రీ సేతు 
మూధభవశావుగారు నిర్వహించిన (్రంఖాలియోద్యను 

నంధర్భమున ఈ నరినత్తు రెండు లతల కెలుగు వుర్ణళా 

లను, విచ్యాశాఖ (క్రిందనన్న పొతఇాలలలో చేర్చుటకు 

పూర్తిగా నవొకరించినది 
సాహిత్యముతో పొటు ఇతర కళలను [ప్రచారము 

గావించుటకు పరిషత్తు కృష్ గావించినది 1968 అక్టోబరు 

ఇలలో నృత్యగాన కళాసా హొత్యములనుగురించి హైదరా 
బాడాందులకు చక్కని పరిచయము కలుగణేయుట 

కొరకై (క్రీ నటరాజ రామళ్ళష్ణగారిని ఆన్యోనించి 

వగరమందు పలుళోట్ల నాట్యకళా (సదర్శవాలను 
వర్చాటుచేసినడి 10656 న నంవశ్సరము నెంబరు 

ఇెంలో కెలంగాణచిక్రశారుడై న (క్రీ కొండవల్లి శేషగిరి 
శావు చిత్రించిన చక్రముల వదర్శనమును హైదరాబాదు 

వగరమున వర్చాటుగావించినదీ ఈ (వ్రరర్శనమునకు 

అవ్సటి హైదరావారు ముఖ్యమం తి డాక్టర్ బూర్గుల 

శామక్ళష్టారానగారు (ప్రొరంభోత్సవము గావించిరి 

తున శాష్ట్రమునందని వివిధ బైెజ్ఞానిళ శార్య(క్రనూో 
లలో పరిషత్తు నసాకరించుచున్నది 19050 న నవంబరు 



చెలలో మవోళాష్ట్రి, కర్ణాటక పాహితీ నంస్థలి సవా కార 

ముతో "హైదరాబాదు నగరమున పరివత్తు సంస్కృతి 

సంగ మోత్సవమును నిర్వహించినది 1961 వ మార్చి 

నెలలో. ఢిల్లీలో జరిగిన అఖిలభారత నంన్క్భృతి నంగ 

మోత్సవములో పరినత్తు పాల్గొనినది హైదరాళాదు 

నందలి సర్వక ళాళాలా యాజమాన్యమున (పతి సంవత్స 

రము జరుగు ఆం(ధాళ్యుడ యోక్సవాలకు వరినత్తు 

యశాళ క్రీ నవోయ నహాశారముల నిచ్చుచున్నది 

అత్ముణరాయ వరిళోధక మండలి శార్యకలాపాలను వరి 

మత్తు పునరుజ్జీవింత కేసీనది తెలంగాణ రచయితల నంఘు 

స్థావనకు ఇది డోపాదముగావించి 'తెలంగాణ[(గ్రం థాలయ 

సంఘ శార్యాలయమునకు వసశి కల్పించినది 

పరివక్తు రాష్ట్రములో అనేక సారవ్వత సభలను నిర్వ 

హించి ఉత్తను కవి సండికుల నాన్వోనించి వన్మానించి 

నది (శ్రీ మల్లంపల్లి పోమ శేఖరళర్యు, [క్రీ మునిమాణిక్యం 
నరనింవోళావు, (శ్రీ వింగళి అడ్మీకాంతము, (క్రీ నేల 
టూరి వెంకటరమణయ్య, (శ్రీ గడియారం శేంకట 

శీసళాత్ర? (శ్రీ కల్గావరల శివళంకరప్వామి, (శ్రీ, విళ్వ 

ఛాళ సక్యవారాయణ, VU) నండూరి బంగారయ్య, థీ 

వేచాల కిరువేంగాశాచార్యులు, శ్రీ వెంపరాల నూర్య 

బారాయణకశాస్ర్రీ, (క్రీ కురుగంటి సీళాళామయ్య, & 

శేళవనంతులి నరం శాస్త్ర, మొదలయిన కవివండికుల 

చావ్యోనించి పాహిత్య, చారిత్రక, వై జ్ఞానికోనన్యాన 

ముల నిప్పించినడి 1056 వ సంవత్సరమున పరిషత్తు 

'శెలుగు భారత నుహోత్సచాలిను వారమురోజులు దిగ్వి 

జయముగా నిర్వకొంచినది శేంద్ర సంస్థవలెనే పరిషత్తు 

యొక్క శాఖలుగూడ ఛార్జిళోత్సవాలను, సాహిత్య 

నళలను జరువుచున్నలి ఓరుగల్లు, నిజామాబాదు కాపట్ల 
బొంజాయి, ఆలూరు, ఇళరాం నట్నము మొదలయిన 

వరిషక్తు శాఖలు 'వేర్కొనదగియున్నవి క శే చెళ్ళపిళ్ళ 
'చేంకటళాస్త్రీగారి ఆస్థానకవి నీరుర |ప్రడాననభథలో వరి 

వత్తు పాల్గొని రణకళమలము సమర్చించివది 

పోలీనుచర్య తరువాక ఉస్మానియా విశ్వవిచ్యా 

లయము నందలి శిజాప్రణాళలో (ప్రజల నూళ్ళశాన 

లకు నిర్భంధ వకనీయములనుగా కేయించుటకు సరి 

వత్తు గట్టి కృపి గావించి కొంతవరకు విజయము బొంది 

UJ 
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నది పరిషత్తు పరీతలు |(ప్రభుక్వముచే ఆమోదింవకేయి 

టకు (ప్రొచ్యవిద్యలయందు పట్టములు పొందిన వండితు 

లకు విశ్వవిద్యాలయ ఎట్టక[రులతో నూన వేతనముల 

నివ్పించుటకు, హైమ్కూలు తరగతులలోకాడ మాతృ 

భాషలద్యారమున విచ్యాబోధనము చేయించుటకును, 

భోలీసుచర్య జరిగిన వెంటనే పరిషత్తు కృషిగావించి పఫ 

లళ పొందినది ఇందుకొరశై ఆచార్య శ్రీ తణి కెళ్ళ నీర 

భద్రుడుగారి నాయకక్వమున థ్రీ యం వానుమంతరాపు 

నాయుడు, “ఆంగ విళామువ శ్ర మాడపాటి వాను 

మంతరావు పంతులు, (క్రీ యన్ నరో శ్తమశెడ్డి, (క్రీ 
శేవులవల్లి శామౌొనుజరా వుగార్లకో కూడిన రాయకార 

వర్గము ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయ ఉపాధ్యతుని, 

విచ్యాళాఖామంశ్రిని కలిసికొని నివేదికలు సమర్సించి, 

[తశంవనీయమైన కృషిగావించినది 1961 వ సంవ 
శరము శాష్ట్రనతి రాకేం[ద్రప్రపాద్ ప్రైదరాకాదు 

వచ్చినప్పుడు వరివత్తు (వతినిఘులు చారిని సందర్శించి 

పరిషత్తు కృషిని నివేడించిరి 

పరిషత్తువకు హైడశాబాడు (ప్రభుత్వము చారు నగర 

మందు బొగ్గులకుంటలో 1600 చ గజాల ననకికల 

భూమిని ఉచితముగా విచ్చిరి ఈ భూమిలో వరిషత్తు 

శార్యాలయముకొరప పొంళళవనమును కట్టుకొన్నది 

వరివత్తుకు ఇాలుగు సంవత్సరాలనుండి హైదరాకాదు 

(ప్రభుత్వముబే ఆర్థిక సవోయములఫించుచున్నది ఈథాడు 

పరిషత్తు కెలుగులేళములో సుస్థిరమైయున్న నంస్థలలో 

లెక్క పెట్ట దగినదిగా అభివృద్ధివొం దియున్నది 

జీరా 

ఆంధ్ర సాహిత్యపరినక్తు - ఆంధ్ర సాహత్య 
వరివేత్తు 1011 నంనక్సరము మే నెల 18వ తేదిన చెన్న 

వురమున బెలకొల్చబిణెను శ్రీ జయంతి రానుయ్యనంకులు 

గారు ఆంధ్రభాషా ఛా, భివ్ఫద్ధిత్తై యొళ నంఘ 

మేర్పరచుట యు క్లమని పీరిశా పుళాథీశ్వరులగు శ్రీ 

మపోళొజూ రావు వేంకట కుమార మహీపతి నూళ్యా 

ళావుగారి! విన్ననింవగా చా రవ్చుడు లెన్నవురమున 

నుండుటనలన నచ్చటనున్న కందుకూరి వీశేళలింగము 

పంతులుగారు, వేదము వేంకట శాయళ్యాస్తిగాడు, 

కొను లత్మణళావుగార్చు వావిలికొలను సుబ్బారావు 
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గారు, మొక్క పోటి నుబ్బారాయడు గారు, శెన్నా(విగడ 

భానుమూర్తిగార మొదలగు పెద్దలతో నాజోచించి 

1911 నం కేవల 18వ శేదిన లెన్నవురమున నొక 
పథ నేళ్చాటు కేపిరి ఆసథకు Wb మవోరాజావారధ్యతత 

వహించిరి ఆ సభలో ఈ పరిషత్తు స్థాపింపలిణెను వంగియ 

సాహిత్య పరిచన్నామమునుబట్టీ ఈనంఘమునకు “ఆంధ్ర 

పొపొత్య వరినత్తు అని చవామకరణము గావింవబడెను 

“డేళశానలందు కెనుగు లెస్స" అను చాక్యము సరెన 

దుద్జేళ సూశళ  సంగ్రనావాళ్యము (Motto) గను, 

పరన్వతీ ల్నిగహాము పరివేల్ఞాంఛనము (0౯681) గను, 

(గ్రహింగబడేను 

వాటినుండి 'నేటినరకు పరిషత్తు తన యాళయముల 

నిర్వహించుట క్రై నిరంకరకృషి నల్పుచున్నడి 

పరిరచాళశయములలో (ప్రధాన మైనవి 

1 కెలుగభానకు సర్వంకనమగు వొక నిఘంటువును 
రచించి (ప్రకటించుట 

2 సజాతీయేశర శావలతో గల పారృళ్యము నీరూ 

సీంచుళు సొళ జ్యాకరణము రచించుట 

శి పొరిభామీకపదములను నిర్ణయించి వివరించు శబ్ద 

శోళనును నంతరించుట 

శ ఇెలుగుకేళము యొక్కయు, [వజలయొక్కయు 

చరిత్రమును రచించుట 

క్ ఇలుగుభావకును, వాళ్ళయయినకును నందింఢిం 

చిన విషయనులనుచర్చించు నొకర్యతిళను (ప్రకటించుట 

6 ముదిళాముదిత [గంథములతో నొక పుస్తక 

ఛాండాగొరమును నెలకొల్నుట 

7 శెబగు సాహిత్యమున పరీతలు గావించి ఫొరితోసి, 

శారు లొనగుట 

8 ఆరధ్ధకాషో వాళజ్టయనుల అభివృద్ధి! ఉపకరించు 

నన్నివనులు భేయుట 

పరిషశ్సథమ చార్జి కమవానళ్ల 1918 న సంవళ్స 

రము మప్రియల్ 6,7 న “కేదులలో శెన్నన్చరియందు 

జరిగను నొటినుండి వతి నవక్సరము వారి కమనో 

సళలు అచ్చటచ్చట జరుగుచున్నవి 

పరిషత్తు ప్రకటించు నూర్యరాయాం ధ్ర నిఘంటు 

నిళ్ళాణమునకగు వ్యయమంతయు పరివత్తునకు యావ 

క్లీణాధ్యతులగు (క్రీ ఏర పురము మహారాజావారు 
కరించి విథుంటునిర్భాణమును వూరి గావించిరి (వన్తు 

తము 4 నంవుటములు మూత్రము ముడితములయినవి 

తక్కిన సంపుటములు ముద్రణమునందున్న వి 

"ఆంధ పాహిత్య పరినత్సత్త్రిక” అనుపేర నీ పరి 
వళత్తునకు అనుబంధముగ ఆంధ్రభాషా వాళ్ళయ, చరి 

(త్రములిను చర్చించు వీ యొకటి వెలువడుచున్నది 

ఈ పక్రిక శండుమాసముల కొకమారు వెలువడు 

చున్నది ఆంధ్రభాషా కోనిదులందరు దీనికి వ్యానముల 

నంప్పుచుందురు 

తళ వరీమత్తున కొక గొన్న వు నళ భాండాగారము 

7 గలదు ఇందు ముడ్రిశను కై న గ్రంథములు పదివేలున్న ఏ 
ఈ కాండాగారమునందలి విశేష మేమనీన ఆము దికము 

రియిన శాళవ|శ్రగంథములు, శాగిశపుబకులు దాచావు 

ఆరువేలు గలవు ఆం|ధ్రలోళ మెరుగని అపూర్వ! గంథ్రము 

లెన్నియో ఇందు గలవు ఆంధవాజ్భుయ పరిశోధకుల 
కీ భాండాగారము 'వెన్నిధియని శవ్పవచ్చును విశ్వవిద్యా 

లయములనుండి ఆంధ్రభాషా పరిశోధకులగు విద్యార్థు 

లిచటి పరిళరములను వినియోగించుకొనుచున్నారు 

ఇ య్యముధిత పుస్తకభాండాగారమునుండి పరినత్తు 

తనప Ly ముఖమున డెబ్బది అపూర్వ [గ్రంథముల 

చాం|ధ్రలోకమున కందిచ్చినది 

1 ౪విజ్బాకయము. చేములచాడ భీమకవి 

2 శివరతిమావోత్య్యము (శ్రీనాథ మవోళవి 

శ నత త్వ్య్వపారము వండిళారా 

4 విసవారాయణ చకిశ్రము వెరలవాడ మళ్లిన 

5 జాలవరస్వతీయము జాలసరన్వతి 

శ శినలీలా విలానము నిళ్ళంక కొమ్మచామాక్యుడు 

(మొదళగునవి) 

(ప్రాచీన శామ్రశిలాళాననములు 88 విమర్శన పూర్వ 
కముగా పరివళ్చ క్తికయందు ప్రకటింపబడివని ఇందు 
శానన |పకిలింబములుకూడ గలవు ఇవి ఆం(ధ్రదేళ చరక 

మున శకెంతయు నువయోగించునలి నివిధపాత భేదము 

లతో క్రీ శాళపాన మాకోత్మ్యము, పౌరిజాశాపవార 

ణము క్రీడాభిరామము ఫీమేశ్వరపురాణము మొదలగు 

(గ్రంథములు ముద్రణమునకు సిద్ధముగానున్న వి 



ఇంకను వరినత్తు చేయనలనిన జామా నేవయెంతయి. 

గలదు నజాతీయేతర భాసరితో పొదృళ్యమును నిరూ 

పించు నొక 'వ్యూకరణమును రచించుట, పారిభాషిక 

నిఘంటురచనము మొదలగు వరిషశ్చ యోజనములు 

సాఫల్యము నొందవలసి యున్నవి 

చనశా 

ఆంధ్ర సినిమా పరిశ్రమ పర్మిమలలో సినిమా 
వర్నిశ్రమ ఏడవది (ప్రపంచములో చ్నితవిర్మాణము శేనెడు 

జేశాలలో హిందూరేళము మూడవ స్థానమును సంపా 

డించుకొన్నది మొన్న మొన్నటి వరకును అమెరికాకు 

తరువాశిదిగానే ఉండెడిది కాని ఆ శెండన స్థానమును 

జపాను నంపాదించుళొనుటనల్లి మూడవ స్థానమునకు * నారాయణరావు గారు “ 

మారవలసీనచ్చినది 

మూగచిశ్రాల విర్మాణదళ 1008న సంనత్సరమున 

“కీన్లు జీవిశము" అను చలనచ్మిత్రము మొదటిపారిగా 

హీందూచేశీయులు చూచినవారు అప్పటినుండి 1910 

వరకు ఇతర బేళపు చిత్రములు చూవుచు వచ్చివారు 

1911 వాటి! “రాజడర్భారు" అను చ్మిత్రమును, తొలిగా 

హిందూ రేశీయులు నిర్మించినారు 1918లో దుగ్దిరాజ 

గోవిందఫొల్కే అను నాయన 'వొరిళ్చం[ద" చలనచి శ్రము 
విర్ణించినాడు 

మృశ్రాకులో రఘుపతి చెంళయ్యగారు. గయిటీ' 

టాకీను మొట్టమొదట కట్టించినారు ఇదే కెలుగువారి 

'మొదటినీనిమా వోలు ఆ తరువాత ఆయనే గ్గోమ(ఇస్ఫటి 

శాక్సి), (్రాను థియేటర్లు కట్టించినాడు ఈ సినీమా 

వోలులవల్ధి మంచి లాభాలు గాసాగినబి అందువలన 

ఆయన కుమారుడై న నూర్య(వ్రశాళరావును (ఆర్ యన్ 

(వళాళ్) సినిమా సాంశేకిక విద్యను చేర్చుకొని రమ్మని 

వోలివుడ్డుకు వంపినాడు వ్రశాళ్ వోలివుడ్డులో సిసిల్ 

లి డి మిల్లి దగ్గర శితణమును పడనినాడు సినిమా 

పొం శేవికో జ్ఞానమును సొకల్యముగ (గ్రహించివాడు 

'మెటోగోక్డ్విన్ మేయర్చు' చిత్రములో ఒక వేవము 

గూడ వేసినాడు 

్రీథళాళ్ న్వదేశమునకు వచ్చినతరువాత 1088లో 
అన” అనెడు చ్మితమును నిర్ణించినాడు అది విజయ 

నంఠముగా ఆడినడి ఇతడు “స్టార్ ఆఫ్ యోస్టు ఫళ్ము 

అంధ బబమౌ ఎంబి 

కంవెన్ అను "పేరుతో ఒక శీల్సిగృవాము (స్టూడి యో)ను 

10268 లో నిర్శించినాడు ఇకనితో భాగస్వామిగా 

మ్రానుశానియైన ఆర్ వాళాయణ చేరివాడు 

“జనరల్ పిళ్ళరు శార్చొలేషన్' అవెడు సంస్థను 

స్టాపించ్చి వీరిరువురు చ్రిశ్రాలు డీయ దొరకొన్నారు ఆర్ 

యస్ (వళాళ్ 'గకేంద్ర మోకము”, నంగవారు అను 

చి(తాలను శీనీనాడు 1087 నాటికీ నారాయణ ఇతర 

చజేళములకువెళ్ళి, వరిశ్రమను గూర్చి 'కెతిసికొని 80 

వచ్చినాడు వచ్చిన వెంటనే అతడు (దౌవదీ వస్త్రిప 

వారణము', “కీచక వధ! తీసినాడు 

1989లో వలాకు వాస్తవ్యులయిన (క్రీ మోశే 

గ్యారంటీ ఫిలుమ్సు " అనెడు 

సంస్థను స్థాపించి, ఆర్ యన్ (న్రశాళ్ను దర్శకునిగా 

నియమించుకొని “కన్యా వరమేళ్వరి” అనెడు చిత్ర 

యును గీసిభారు జనరల్ విక్చరు కార్పొ కీషన్లో (క్రీ 

వై వి శావు ల్సి (ఆర్ట్ట) దర్శకుడుగా, నటుడుగా 

మంజెను వీరి ఛాయాగ్రాహాపుడుగా ( కెమేరా మేన్ ) 

జిలిన్ బెనగ్జి సనిచే'నెను 

మ(ధ్రాసులో నిట్టుండగా, (క్రీ హెచ్ యం "రెడ్డిగారు 
బొంబాయి, కొల్దాపూరులలో మూగచిశాలు శీయ 

సొగికి (ప్రళాళ్గాం దగ్గరనున్న ఫోటో గ్రాఫరు రంగయ్య 
కోడ్బాటుళో (క్రీని పుల్ణయ్యగారు “మార్కండేయ! 

ఒశీనీనారు దీనిలో వుళ్లియ్యగాకే యముని పాత నహీం 

చినారు 

అవాటి చి(శ్ర పరిశ్రమ, చిత్ర నిర్మాణములను గూర్చి 

తలచుకొనినచో నవ్వుగా నుండును ఆరోజులలో చిత 

విర్మాణకాలలు "పెద్ద భవనముల ఆవరణములలో నుండు 

చుండెను ఈరోజులలో వలె పెట్పువేవేవారు కాదు 

చాటకాలలో నలె ఇరలు ఉపయోగించెడువారు నటీ 

నటులను అంగ్గ్లోయిండియకుల నుండి, వేశ్యల నుండి 

ఎన్నుకొనెడుతారు జక ఛిత్రమునకు నిర్మాణ వ్యయము 

పదువై దువేల నుండి ఇరునదివేల నరకు ఉండుచుండెను 

ఒక్కొక చితమునకు మూడు అచ్చు |ప్రకులు (మట్టు) 

మామే శ్రీవెడివారు అవి నూటయేబది సార్లు ఉనయో 

గించగాబే నిరువయోగనుయి పోవుచుంజెను వంపగదారు 

(రిష్టిల్యూటరు ) అనువాడు అరోజలలో లేనేలేడు 



ఆంధ్ర సేవిమా పరిక్రమ 

నిర్మాకే శన చిత్రమును ఆడించుకొనవలనీ వచ్చు 

చుండెను 

1927 వ సంవత్సరము నాటికీ హిందూబేళవు మొ క్ర 

మునకు 156 సినిమా (వ్రదర్శనళాలలు మాత్రమే యు 

జు అయి శే,మ|డ్రానునగరములో మాశ్రము 9వినినూ 

శాలి లుండెను ఈ సీనిమాళాలలిలో ఇతర దేళ చిశ్రముళే 

ఎక్కువగా ఆడెడుచారు ఆ చిత్రములలో పాహనము, 

"పీరుకో ఒక సంస్థను బొంబాయిలో స్థాపింశెను 

“ఆలమ్ ఆరా" అను చి(త్రమును 14.8.1981వ వాటికి 
హిందీతో వెలువరించెను ఆ సంవత్సరములో నే (1981) 

హార్ యం శెడ్డీగారి దర్శళత్వమున “* |భ్రహ్లోడ ” ఆను 
చాక్చీతమును కెలుగులో బొంబాయిలో కీనీనారు 
ఇదియే మొదటి శెలుగు వాక్సీశ్రము 

19828 లో 1, 1988లో 6 చొళ్ళీతములు తయా 

"చెల్బలాటలు ఉన్న చక్రములు వచ్చుటయు, ప్రజలు రయినవి మొట్టమొదటి నటకులలో యడవల్లి నూర్య 
ఆనందించుటయే జరుగళొచ్చెను అందుకే నునవారు చాశభాయణగారు, నురథి కనులాకాయిగారు ముఖ్య 

వురాణ కథలితోశాటు ఛాజప్యుకుల చర్మిత్రలు, సావొనము ముగా జేర్కొనదగినచారు 

“బెబ్బిలాటలు శల చక్రాలు తీయసాగిరి ఇంతవరకు తెలుగు "పెట్టుబడిదారులు లేరు అందరును 
చిశ్రాలు మూగవి యగుటతే భావ లేళపోవుటలే. = జొంజాయి,  కలకశ్తాలవారే నటీనటులు మతము 

చిశ్రముకోపాటు ఒక చ్యాఖ్యాతను సం'వెడువారు ఇలుగువారు చిత్రము లన్నియు వురాణళళలకు సంబం 

అతడు తన చాళ్చటిమన్సు వోన్య ధోరణిని ఉపయోగించి గ్రించినవే హిందూస్థానీ సంస్థలు తెలుగువారి మేళా 

కథ చెప్పీ, (వేషపలను తన్మయులను శేపిడుచాడు భక్తిని ఉపయోగించుకొని లాభములు సంపాదించుకొను 

కాళ్నాట్ల గడిచిన తరువాత వాద్య గోస్టిని గూడ చుండిరి 
చిశ్రముతో పొటు పంసనలసీవచ్చివది అంకియే గాక, _ ఇవ్బటికి, కెలుగువారు సినిమాల్శపి మోజునడినారు 
(శ్రేమపలిము అకర్షీంచుటకు వరుమౌొనములు, టికెట్ శాన, వీరు సొంశేతిక, చ్యాపారిక మర్మములు కని పట్ట 

నంఖ్యకు శచ్చుచుంజెడునారు పిల్లలకు బొన్ములు వంచి వలెనని మూత్రము ముందుకు శాలేకపోయినారు ఈ 

చెట్టుచుండువారు ఒకొక పట్టణములో రెండునీనిమా ఇాలనులో చీత్రనిర్మాణ వ్యయము మువ్చదివేలు 
(ప్రదర్శన శాలలు ఉండుచుంణెను అక్కడ పోటీ తవ్పని మొదలు నలుబదివేల గూపొయలనరకు ఉండుచుండెను 
సరిగా దర్పడుచుంణెను  ఆపోటీళో టికెట్టు ధర శానీ నటీనటులకు ప్రయాణ వ్యయములు, ఇతర న్యయములు 

సరకు కూడ తగ్గించెడు'నారు , మాశ్రమే గిట్టుచుంజెను వీరందరిని సమకూశ్చెడు (ప్రతి 

1929 నుండి 198 1నరకు లొథములు తగ్గుముఖము నిధులకు కమీషను డబ్బులు గిట్టుచుండెడివి శవిళలో 

శాజొళ్చెను బాటక సంఘము లుండుటడే నాటకాల సూడ శేవలము బాటకాలిను కుదించి చి[త్రీకరించుటయే 

(ప్రాముఖ్యము ఎక్కునయినరి అ చాటకాలముండు జరుగుచుండెను కవులలోగూడ పొంశేతిక విజ్ఞానము 

ఈ మూగ శల చిత్రములు తట్టుకోలేక పోయినవి  తేళపోవుటలే నాట కాలవద్ధతిలోనే మాటలు (వాయు 

అందునై నిర్మాశలు మరియొక క్రొ త్త ఆకర్ణణమును చిత్ర చుండిరి శజ్ఞగ్రసాణములళో మాటలు సరిగా విననడబేమో 
ముకో పాటు నీమకూర్పవలినీనచ్చినది అందుకై చారు అని అనహాజముగా, మెల్లగా విడివిడిగా వలికెడుబారు 

భిజువక్తి నంటి జనాటి సినిమారంగపు నాట్యకళ కెలను ఇంతవరకు 'కెలుగుబేళమునుండి నిర్మాతగా ఎనరును 
గూడ చికముళో పాటు వంపెడుచారు చికముతో ముందుకు రాలేదు. ఉన్న దర్శకులయినను (వేళ్ళమీద 

పొటు వీరి నాట్యము కెండవలిషయముగా ఉండుచుండె. లెక్క'పెట్టగలిగినంతనుందే ! ఆెలుగుబారిలో సొంశేతిళ 
డిడి చానితో మళ్లీ (పేడకుల సంఖ్య "పెరుగ మొదలు కితంము పొందవఠియునను కోరికగలచారు తత్టుననుంకే 
పెట్టినది ఉండిరి [వదర్శనశాలల విషయము చూచినచో అగ్జైరికు 

రాక్చిక్రముల దళ (1181-1888) ఖాట్ఐవాదూరు తెచ్చిన నివినూ వరికరా లగుటవలన లాభాలు అంళంళో 
అన్దేషేక్ ఇరాని యనువాడు“ ఇంపీరియల్ కంపెని” ఆను మూశముగా నుండుచుండెడిని సంపళ సంస్థ ఒక్కనైనను 



శెలుగునారిది లేదు ఇది ఇాక్చిత నిర్మాణమునందలి 

తొలి దళ 
1994 198 ఈ శాలము కోొలిదళలో రెండవభాగము 

చరిత్రలో |ప్రాతరాతియుగము, (కొ త్తళాతియుగము 

అన్నట్లు ఇది ఒక భాగముగా నున్నది 

1984 న నంవళ్ళరమునందు బందరులోని చిత్ర ప్రద 

రృనశాల అధిపతియైన ్రీపి ఏ చాను, శ్రీ చక్షిపల్లి 

శాజావారు మద్రాసులోని జీ డి స్వామి ఎంటి 

శాజన్, జీ వి పార్థపోరథిగార్లతో చేరి, “వేల్ పికృర్సు” 

అను చి(కలిళ్శాణళాలను నిర్మించినారు దీనివలన ఈశాల 

యొక్క నిర్మాతలకు మంచిలాళాలు నచ్చినవి 

శెలగువారు చిత నిర్మాణములో ఛాగమ్టులయిచారు 

చిశ్రాల నిడివి 17 వేల నుండి 18 బేల అడుగులవరకు 

నుండెడిడి దతిణ కారతమున 'వేల్ పిళ్ళర్సు' చిత 

శాలలో మొదటిసారిగా నిర్మించిన కెలుగుచిక్రము పీలా 

కల్యాణము 

నూతనముగా తీయఃడిన చిశములలో పొట లెక్కు 

వగా నుంజెడివి ఈనాటి నాటకాలలో “ఇన్ని వందల 

చచ్యాలు చదివెదరు" అన్నట్లు, ఆరోజులలో "ఇన్ని పొట 

లున్నవి" అని [వభారము చేయుచుండువారు ఆరు 

అచ్చు(ప్రశులు కయారుకేయుచుండిరి (జెన్ షోలు ఇచ్చెడు 

వారు చానికై భోజనాదులళోననో "వద్ద వివావహవు 

తంతువలె నడివెడువారు చి(శ్రనిళ్ళాణ వ్యయము ౫ 

వేలు మొదలు "75 వేల వరకు ెరిగిపోయినది చిిక్రాలు 

వారాల తరబడి ఆడీ, చిత్ర వద ర్భ్శకులకు మంచిలాఖాలు 

శెచ్చిచట్టపాగినవి (ప్రదర్శనశాల నిర్మాణము ఎక్కు 

నయినది (కి (క్రొ క్తచిత్రము కను [వరర్శనకాలంశే 

ఇన్చించుకొననలయునను కోరికతో చి(త్రని ర్యాతళకు 

తజ్బు ముందుగానే యివ్యసాగించిరి ఇంతలోచే మంగ 

రాజుగారు “శ్యాలిటీనీళ్ళర్సు” అను “పేరుతో 1986 నం 

లోచే ఒక వంపకవు సంస్థను విశాఖపట్టణము లో 

స్టాపించినారు 

ఈ నంవత్సరముననే “మ్ముచాన్ ఫిలిం లీగ్” అను 

వంభుమును స్థావించి శాలెట్ను నడవ సొగించినారు 

'శరమీద నుద్దులు పనికిరావ చే విషయమును ఢిల్లీలో 

శాసనసభవారు చర్చించినారు 
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ఆనాటి కృష్ణావక్రికకు వడ్లమన్నాటి కుటుంబరావు 

'మేవేజరుగా నుండెను అతడు కృష్ణాప్మకికలో చిశా 

అను గూర్చి విమర్శలు ధాతు మొదలుపెట్టి నాడు 

చానితో "తెలుగు |వేముఖ వశ్రికలతోను సినిమాలనై. 
ఒక పుట కేటాయించిరి అందు పీనిమాలను గూర్చిన 

రచనలు వెలువడుచు వచ్చినవి 

10861940 19086ళో గతిణదేళమున చిక 

నీర్మాణళాల యున్నను చిశ్రనిర్మాణము చాలవరప 

ఉత్తర హిందూస్థానములో నే ఇరిగినది చిన్నపిల్లలతై 

గున, అనమాయ అను చిశ్రములను సి పుళ్లియ్యగాద 

నిర్మించిరి విరవ “| -పేనువిజయ” మను మొదటి సాంఘిక 

చిత్రము వెలువడినది 'వెజవాడలోని ఇ్యాపారస్థుకి 

నంఘమువాద ఒక నిర్భాణనంస్థను, వంసకవపు సం; 

సరన్వశీటాకీన్ అను'పేర వెలకొల్పిబారు దాని! పాళ్వే శీ 

శేషయ్య ముఖ్యుడు 

సర్కారులినుండి పెట్టునిడి చారులు ముందుకు శాసాగి 
నారు ఇటు నెల్లూరుముండి కొండరు పెట్టుడిడారులు, 

నిర్మాతలు నచ్చినారు చానితో పోటీ (పారంళ మైనది 

శెలుగు "పెట్టువడి దారులు చిత్రనిర్శాణ శాలయొక్క 

ఉసయోగమును గుర్తించినారు చావని (పకిఫలముగా4ే 

నిడమర్తి సోదరుల. దుర్గానినీటోను  చాజనుండ్లిలో 

నిర్మాణమయినది ఆ దుర్గానీనీటోనునే సి పల్ల య్యగారు 

శౌలుకు కీనికొని “జం ్రాటాకీరు" అను శచేరువెట్టి చ 

నిర్మాణము సొగించినారు శ్యాలిటి పిక్చర్ను అనునది 

పూర్ణా విళ్ళర్ళు ఆను'వేర బెజవాడకు మార్చనిడినది 

ఈ కాలిము సినినూ పరిశ్రమకు ఉచ్చదళ యని ఇెన్చ 

వచ్చును పొంఘిళ చిశ్రములక్కు అందులోను నమస్యా 

చిత్రములికు మం చిలాళమున్న రని “మూలవిళ్లి " చిత్రము 

నుండి నిర్మాతలు (గ్రహించినాద జూతీయాభ్యుదయ 

నందేళ్ల చిశ్రాబ వెలువడిన శాంము అది 

మృడానుళో శయా ఫీలిమ్సు” ఆశెడు ఆంధ్రుక 

చి శ్రవిర్శాణశాల యొక్క నిర్మాణము జరిగినది విశాఖ 

వట్టణములో “ఆం థ్రానినీటోగ్ " అనెడు మరొ 

స్టూడియో నిర్మాణము జరిగినది శమిళ చీతముకతో 

నటించిన అంధ్రుడగు కై వి శావును ఫలిం బాలెట్ 

"గౌళవించివడ్ మద్యపాన నిర్మూలినమునకు దోవొగ్ర 
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మిశ్చేడు గృవాలత్మీ యను సొంఘిళ శిశ్రమున్ను మొరటి 

జానపద చి(తమగు గులేజకావలియు నిగ్మితములయినవి 

ఇ్యావవోరిక శానను పుఠాణచి(శ్రములో ఉపయోగించి 

వీ పులి య్యగారు “మౌహినీళస్మాసుర “అను చిశ్రమును 

పరచారు 

శారదా శాయలనీమ మ్థూడియో నిర్మాణము జరిగి, 

వుంటిలోనె సంఢిగొట్టిపోయినది 1-8 1989 నుండి 
సినిమా టికట్ల'పె [వ్రకుత్వము వినోదపు పన్ను విధించినది 
సాంఘీక చిత్రాలు ఎక్కునగా నచ్చినవి ఇారల Av} 

శారణముగా చ్ నిర్మాణం వ్యయము అత రూపాయల 

వరకు "పెరిగినది 1989లో "పెట్టుబడి చాలినంక లేని 

సంస్థలు వర్పడీ చెక్కు. అగచాట్లపా౭యినవి కొన్ని 

సంస్థలు కాలగర్భముతో తీనమైపోయినవి నీనిమౌ ఒక 

ఇ్యాపారము కాడు. అందులో మోన మెక్కునకలదు 

అనెడు భానము [ప్రజలలో |ప్రబలినది వానితో పెట్టుబడి 

చారులు వెనుకకు శగ్గినారు 

1940లో “జారిష్టరు పార్వతీశం అమ ప్రఖ్యాత 

వనలను అనునరించి సంపూర్ణ హోన్యచి శ్ర నిర్మాణము 

జరిగినది “చండిక”, “శాలచ్మకము" అను "రెండు 

చారిత్రక చీశ్రాలు వెలువడినవి 

యుద్ధము సినిమా సరిశ్రనువై కెబ్బతీయపాగినది 

ముడిఖల్ము కొరక షర్పడినడి యుద్ధనిధులకయి చిశ్రాలు 

అడవలపివచ్చినధి యుద్ధవచార చిత్రములమ తీయుడని 

(ప్రభుత్వము నిర్మాతలను కోరినది కర్మ్శశాలా చట్టము 

సినిమాలకు వర్తింపచేయలడినది ఆపరేటర్లకు అనుమతి 

వశము (శై సెక్సు) ఉండవలెనని అది పరీక్షించి 

యివ్వలడునని (వకుత్వము ఇానీంచినది 

చ్యికాళకుగూడ లాభాలు సరిగా శాలేదు స్లేకాకు 

పద్ధతి వచ్చినది ఇది చిత్రమునకు ఎంతో మేలుచేసినది 

ఇంతవరకు పాటను చిక్రీకరించుటగూడ మాటలను శ 

(గ్రవాణము శేనినట్టు శేవేడివారు శెట్టుమీదశే వాద్య 

గోల్టీకూడ ఉండెడిడి అయికే చాద్యగోస్థికి ఒకమైకు, 

నటునకు మరొక మైకు "పెట్టి కళ్ల గావాకుడు సంయోగ 

పరశెతుభాడు అయితే, పరుగెక్తుచు, పొడుటకు 

నీలుండెడీదిశాదు అంకేగాక్కొ నటులే పౌడనలసివచ్ళు 

ఛుంజెను అందరు నటులును పొడగలఛాపగా నుండప 
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కదా! ఉన్నను నంగీతముమీద దృష్టి యుంచినపుడు 

నటనకు, నటనమీద దృష్టి యుంచినవుడు పొటకు లోసము 

అరుగుచుంజెడిడి ఈ యిజ్ఫందులన్నియు ఈ 1040 

నుండి తీరిపోయినలి 

ఈ కాలము ఛాటికి తెలుగులో సినిమా వ్రికయే 

లేదు (క్రీ ఇంటూరి చేంకశేళ్వరరావు “చిత్రకళ” అను 

"శీరుళో ఒక నూన ప్మతికను ఆరంభించెను అడే మన 

శెలుగు సినిమా వ(తికలలో మొగటిది 

1941104 1081 లో వెలువడిన చితములలో 
“మపోళ్మాగాంధి" అనునది మొదటి డాక్యుమెంటరీ 

చిత్రము ఈ సంవత్సరమున చిశ్రపర్మికమ యుద్ధము 

వలన పెద్దదెబ్బి తిన్నది “పెట్రోలు దొరకుట కష్ట 

మైనది ముడి ఫిలుము లభించుట కూడ కష్టమయ్యెను 

సినిమా పరికరముల విషయములో [ప్రభుత్వము ఎక్కువ 

అంతలు 'పెట్టిని (వళి నస్తువు యొక్క ధర "చెరిగి 

పోయినది బర్మా నులయా శాష్ట్రములను జపాను పట్టు 

కొనుటచే, అక్కడికి మన చ్మిశ్రాలను పంవ వీలుకాకుండ 

వైనడి కుఠలమత కలవోల వళన నీనిమా చూచెడు (వేత 

కుల సంఖ్య వన్నగిల్లి పోయినది నరదలు, గాలివానలు 

ఎక్కువై నవి 

ముడి ఖల్ములకు కోటా సిస్టము వచ్చినది అంతకు 

ముందు సంవత్సరాలలో చి(కాలు తీయుచున్న వారిశే 

చిత్రనిర్శాణమునకు (వభుత్వమునుండి అనుమతి లభించు 

చుండెను అందువలన (కొ త్తచారు పరి క్రమలోనికి గాలేక 

పోయిళారు 

వ పొళాణిళళథనో వీసి నాలుగువై నలు నంపొడించు 

శొనవలయున పెడు మనన్తత్వము నిర్మాతలకు వర్పడినరి 

అందువలన నురల ఈ రెండు సంవత్సరాలును పురాణ 

చిశ్రాల యుగమయిపోయినడి అయిశే, యుద్ధమువలన 

ప్రజల చేతులలో నాలుగు వెనలు డండుటచేక నంవక్స 
ళాంతమునకు సివిమా['వీతకలోకము ఎక్కువై నది 

నిజముగా చారిక్రకచిళనునునది 1042 లో నచ్చినది 

అదియే “వల్ని” మొదటిసారిగా కనిజీవికమును |ప్రతిపొ 

దించు “పోతన” కూడ ఈ నంవత్సరమే వచ్చినది చిత్రము 

విడివి 11 వేలకు మించియుండకాదని మరల మరియొళ 

ఆంత నచ్చినది చానికోపొటు మై9లర్లు గాని, (ప్రచార 



చిికాలు గాని తీయగూడదని ఆదేశ ముంఇను 75 శీ 

వాటికి "వేవరు కంట్రోలు నచ్చినది 28 11.49 వాటిక 

మద్రానులో ఎలక్ట్రిసిటీ కం[ట్రోలు కూడ వర్చడిగడి 

ఇన్ని ఇబ్బందులతో పరిశ్రమ ముందుకు త్వరగా పాగళేళ 

పోయినీది 

ఇంతవరకు నొకసారి నమీత చేని చూతము. ఇంక 

నరకు వెలువడిన చిశ్రాలు 105 అందుల 75 చికాలు 

పొళాణీకములు , ఒకచారిత్రక చిత్రము చారిత్రళముల 

వంటి చిత్రములు రెండు 20 సాంఘిక చిత్రములు, 

2 డాక్యుమెంటరీ చిత్రములు, చిల్లిరమల్లిర చిభాలు క్ 

ఇంతవరకు తెలుగు వారి'వెట్టునడి చాడావు 75 అతులు 

వచ్చిన రాబడి 50 లతలు లోగా 85 లతల రూపో 

యలు నష్టము శారలలో పురుషులకంచె ప్రీంకు చేశ 

వాలు అధికము ఈ శారిమువాటికి సినిమాలమీద ఆధార 

పడిన శిలుగువాం(డ్రకు భుక్తిక లోటులేకుండ పోయి 

నది వంపకము, |ప్రదర్శనము (Exhibition), నిర్మా 

ణము మున్నగు చిశ్రకాలాశాఖలలో ఉాదావు శీర్ వేల 

మంది కలుగు చారు (్రతుకుచున్నారు స్టూడియోలు 

"పెట్టిన కెలుగు చారికి లోలుళో లేనంత నష్టీమువర్చడినడి 
చిత్రనిర్మాణము లోను "వెక్కు సంస్థలు తబ్బెబ్బుల 

యినవి నంపక్లడారులు గూడ ెక్కుమండి రంగము 
నుండి నిష్కమించివారు. నివుణుఅగు ళద్ద గ్రావొకులు 

గాని, ఛాయా|గాహకులుగావి ఇలుగునారు చాలినంత 

మంది లేకుండిరి అంతటను బెంగాలీల ప్రాలళ్యమే 

సర్పడినదీ ఇంతనరకు సినీమొ సరళ్రమ చాలవరకు అను 
భవ శూన్యులును, నంకుచిత ఖానములను విడునకేని 

వారును అయిన వ్యక్తుల చేతులలో ఉండీపోయినడి 

1948.1 945 194లో వరిశ్రమ దిగళారి పోయి 

నది తెలుగు నిర్మాతలు తమిళచిళాలు కీయ మొదలు 

సెట్టినారు 9 10 48 నుండి చి,తాలతోపాటు “వ్రు 

వుడు ఫలు" అడవలనీ వచ్చినది 1944 లో పరి 

శ్రమ యింకను 'బెల్బితిన్నది ఫిలిం ఛేంబర్ ఆలిండియా 

శేడియోతో ఒళ ఒన్సంధము చేవకొన్నది (7 8 44) 

ఛాని చ్యారమున సినిమా పొటను రేడియో వాడిన 

యడల ఒక్కొక్క తడనకు జక రూపాయి చోన్చన 

లాకాంళ ను (royalty) నీర్మాతకు ఇచ్చుట జరుగసాగినడి 

ఆంధ్ర సీనినూ సరిశ్రమ 

మొళ్తను మీద ఈ యూడు సంవత్సరములు ఎక్కు 

వగా చిత్రములు రాకుండుటకు కారణము |ప్రభుత్వవు 

శంట్రోళ్ల వలన కాధయే కం(ట్రోళ్ళనన్ని టిని 
14.8 1945 కు రద్దుడేవీసను పరిస్థితులు చక్కబడక 

పోవుటవలన [ప్రయోజనము లేకపోయినగి మ్రాను 

(ప్రకుశత్వము డివ్లమాకోర్సొకటి నెల గొల్చి చానికై 

యొక పాలీపెక్నికు పారళాల ెట్టినది 

19481060 ఈ అయిదు నంవత్సరముల కాలము 

జానపద యుగమని శెన్నవచ్చును వరిశను కొంచెము 

శాగువడెడు దారిలో పడినను, భాధిలు తగ్గలేదు వు 

శ్యానుమకివ(క్రముల పోకతో (కొ_శ్ల నిక్మాతలు తల 

శెక్టివారు రెండవ (వ్రవంచ సంగ్రామ వ్యననోరములో 

జేయు మునిగియుండుటనలన కొ త్త చిత్ర (వదర్శన శాలల 

ము కాలేదు మొదటిసారిగా ఆటవిళ చిత్రము 

వనరాణి వెలువడినది 1=10 1046 చాటికి చిత్రముల 

నిడివివై గల ఆఅంతను (పటుత్వము కోలిగించినరి “ఆంగ్ల 

సీనీ ఎంప్లాయీస్ అఫపోషియేనన్'' అనెడు సంస్థ విజయ 

వాడలో నెలకొల్పబడెను ఇది నీనినా ఉద్యోగుల 

(శక్ యూనియవ్ 

1947 లో ఒక రూపొయకు 5 అణాల 4వెవలు 

చొన్సన వినోదపు సన్ను ప్రభుత్వము త్రీసికొనసాగినది 

నిర్మాణ వ్యయము మూడు మొగలు అయిదు అతల 

రూవాయల వరకు "వెరిగిపోయినది |జవష్టీండవిజ యము 

సాధించుకొన్న ౪ గొక్లళానమ" తో జానవచాలనై వు 

నిర్మాతల దృష్ట మరళినది శాం్రాను పరిపాలనలో 

'వెన్సారు నిజంఢథనలు క శినమైనవి (్రథశ్వము (ప్రకటించిన 

నిబంధనలకు కట్టుబడుటకు మొదట నిళ్ళాళలు కష్ట 

వడినారు 

1048లో (ద్రవ్యాభావముచేశను ముడిఫిల్ము సరివడు 

నంత లేకపోవుట చేతను ఫర్మిశ్రమ (ప్రగశిచూనశేకపోయినది 

శెలుగుచారు "చం[చా ఆష్ట స్టూడియో” నిర్ణించినాడు 

గాని అది వెంటనే వడిపోయిళది 

1049 లో తిరిగి అపువుడు  ఫిలిములు ఆడనవినీ 

వచ్చినది శీ (పెద్దలకు మాత మే) ₹ (అందరవు) అనెడు 
యోగ్యళా వత్రములు "సెన్సారు బోడ్డు ఇయ్యపొగినది 
చిత్ర (ప్రదర్శన శాలలలో పొగ (శ్రాగరా దోనెడు నిబంధన 



అంధ్ర సివిమా పరిశ్రన 

యా నంవత్సర మే వర్చడినది. [ప్రభుత్వము మంచి చిత్ర 

ములకు ఇహునుతు భిన్వసాగినడి (వళుత్వము వారి 

యాజ్ఞ |కీకారము వీచ్యాళోధన చిశ్రాలను విచ్యాల 

యములలో చూవుటకు అనుమకి వత్రముకిను (లై. నెన్సు) 
పొంది కొందరు వ్యాపొళము శేయసొగిరీ 

1960 తో జానవద చిత్రము కనిన ముఖము మొ త్తి 

నధి ఇంళలో “నంసారం” ఆను చక్రము వెలువడినది 

చానిమూకమున చేకూరిన లొళముమఖగ్జి ఆ చిత్రములో 
ఫనిశేసీన వారందరి సంషారములును బాగువజెను దానితో 

నిర్మాతలకు. “సాంఘీక చిత్రములో లొకచాయకము 

లఛెడు శాన మేర్చడినది శెలుగు నంష్థయేయిన (క్రీ) రాజ 

రాశేళ్ట్ణరి ఫిలిం కంపినీనారీ “నవజీనన* అను కలిళ 

చశితమును (వ్రథుత్వముచారు ఉత్తను చిత్రముగా శరిగ 

ఉంచి చాన |టోఫీని వసాదించిరి శెలుగులో మొదటి 

డల్బింగుచ్చిత్రము “ఆనతి 

1961 156 1951 తో ముడిఫిలును కౌళరాళ 

ముగా డొరోళపాగినది ఎక్కువమంది శిశ్రనీర్యాణ రంగ 

ములోనికి దూకీనారు జానపడ చిత్రములు చెబ్బకిన్నవి 

(ప్రజర్లను (ప్రతీ పొళళాల కొనవ౭యునవి (ప్రభుత్వము 

శారు జదేశించినను, కొన్ని పాళళాలలుహా త్రమే కొనుట 

శేశ ఒక ఆతరూసాయేలచరకు (వ్రదళ్శకులకు నష్టము 

వచ్చినరే 
1968 సినిమా పరిశ్రమకు మంచి ఉచ్చడళ 1951లో 

శీసన ఛి(శ్రాలవలన నిర్మాతలకు కనకవర్హము కురిన్నడి 

అ డబ్సు చూడగానే వలి జేయనలయుఖా అన్న స్థితీ 

వారు వచ్చినారు [క్రొత్త నిర్మాతలు ఎందరో రంగము 

లోనికి దిగినారు మొయిలుచూచి శెరువుషట్ట కెగగొట్టు 

కొన్నట్లు పొళఠలిళ్ళాతళు విశేష (ద్రవ్యమును వ్యయించి 

చి శ్రనిర్మాణశాలలు కట్ట పొగించితారు అట్లు వచ్చిన 

శెలుగు చిత్ర నిర్మాణకాలలు 1 కరణి ఓ నరున్ము 

క దళాల, కీ రోహీణీ లు అంతవరకు సహాయకులుగా 

నున్న 'వారికి ఉన్నకిని కల్పించి [క్రొత్త నిర్శాణశొలలలో 

ఛారిలి నీవుణులనుగా చేనీకొన్నారు. ఎన్నో చిక నిర్మా 
ణములు వియలుకేరుటతో (క్త రరయిశలు, నటీ 

నటులు, సాంశేకిళ నివ్చణుఖు రంగములోనిక వ్రవేశంచి 

జారు సంవకచొారులు పరిశ్రమలో సొడుకొన్న వారి"కే 

డబ్బు శెట్టుచుండిరి అందువలన, తక్కువ ధనముతో 

చిత్ర విళ్ళణరంగములోనికి దిగిననిర్మాత లకు ఛనలోవము 

చేశ చిక నిర్శాణకాలలలో పని లేకపోయినడి వనివాం 

డ్రకు జీశాలు (ప్రయానమీడ చిత్రనిర్మాణశాలాధివతులు 

ఇయ్యవకనీ నచ్చినది శేరుగుట విరుగుటకొఠ శే అన్న 

తము నిజమయినది సాంఘిశముల"కే కొంత ధన 

లాభము కర్పడినది శాలి మొత్తముమీద ఈ నంవక్ళ 
రము చిత్రములు అంత విజయవంఠనములు కాలేదు 

త్రీ కర్గకశ్వములో డతిణ హిందూస్థానము నందు 

చిత్రము “చండీరాణి” దానికి దర్శకత్వము 

కహించినడి (శ్రీమతి నీ భానునుతి అందులోను ఇ శీసార0 

మూడు భాషలలో విళ్శాణము సొగించినడి ఎక్కువగా 
ఉల్ళింగు చక్రాలు బయటికివచ్చినవి తేలుగునారు భారి 

మంది సాంశేరిక నిపుయులుగొ తయారయినాకు 

ఉనవందోరను మొత్తముమీద నగటున నంవళ్ళ 

ఈమునకు $5 చిత్రములు వచ్చినవి 87 8 1055 
నాటిక "ఆంధ్రా వినినా శెగ్యులేటింగు యాస్ట 

వ్రచుకించినారు. 1806 నాటికి తెలుగుచారిక 

న్ముచ్రానులో అడు స్టూడియో లున్నవి భరణి, రోహి, 

నరును, [వళాళ్, లీన్, వాహిని అనునవి వాని'ము 
చాహినీలో మొ[క్రమే లేజరేటకి (ప్రోసెసింగులు ఉన్నవి 
ఆయా లేబరేటరీ అనునదోకటి కలదు అంధులకు వంగ 

కవు సంస్థలు 57 నరకు ఉన్నవీ అందులో లండు 

మూడు నంస్థలు పొళ్ళాత్య చిత్రముల వంపకముకూడ 

శేయుచున్న లి ఒకటి 16M M చికముల సంపకము 

శేయుచున్నది విజయవాడ, గుంతళల్లు పంనళవ్స కేం(పా 

లుగా నున్నవి 

ఆంధ్రులకు (1) ఆంధనిలీ ఎంప్లాయిను అసోకీ 

యేనను, (8) అంధ్రా ఫలిం ఛేంబరు ఆఫ్ శానుర్చు, 

(8) విల్లల చ్యికాలదర్శిని అనునంజ్ఞలు ఉన్నవి 

శెలుగులో పొఠిళఫయిగో పత్రికలు సినిమా విషయ 

ములకు (ప్రాముఖ్యము నిచ్చుచున్నవి 1956 నుండి 
చితవరిశ్రమకు మంచియోగము వట్టికట్టున్న గి 

ఇవ్పుడాంధ ప్రదేశములో మూడువందల యిరువదికి 

'వైగా (ప్రదర్శనశొలబున్నఏ మూరు వరకు సంచరించు 

చిత్ర ప్రదర్శనశాలలు ఉన్నవీ 1918 8 వూర్వము వోన్ 



వయాస్కో ఎ వేర సంచరించు చితవదర్శనశాలలను 

నడిపెడివారు ఆరోజుళలో ఇన్నటివలె డేరా లుం డెగీవి 

కావు చుట్టును గుడ్డ కెరమా [త్రముండుచుం డెను కెరదగ్గర 

మాత్రము చిన్న పందిరి ఉండెడిది |పొజక్టరుళో ఆర్కు 

లాంపునకూ బదులు కార్భెడాకైటు ఉపయోగించెడు 

చారు ప్రొజక్షను యంత్రము చేతితో [తిప్పెడువాలు 

ెండు గ్యానుశైట్లు 'శెరదగ్గర కట్టివెప్టెడివారు ఆట 

అరంఖించుటకు ముందు ఆ రెండు శై ట్లను వీపాలిలోనికి 

దింపెడువారు 

18109 లో రఘుపతి వెంకయ్య గారు ఇంజను డైన 

మోకో కు=డిన సంచార చితమును ఆంగ్రకేళములో 

[ప్రథమ వర్యాయము (వ్రదర్శించినారు 

సంచారచి[శ్రములకు [ప్రభుత్వము అనుమకి సత్రములు, 

నిబంధనలు చెట్టుటకో కొంఠనరోకు (ప్రదర్శన శాలాధివతు 

లకు నెన్ముది చిక్కినది 

ఈ (ప్రదర్శన శాలాధిసకులకు కొందరకు ఆంధ్రలో 

కర్కూూట్లు ఉన్నవి అవి 

1 ప్రసాద్ ఇరర్సునర్భ్యూటు వీరికివిశాఖపట్టణము విజ 
యచాడ, మచిలీపట్టణము గుంటూరులలోవనోలులుకలవు 

2 శాజ వెంకట్రామయ్య నర్య్యూటు *వీరిక 

విజయనగరము, వలూడ, గుడివాడ రాజమం|డులలో 

(పద్ రృనళాలలు గలవు, 

8 వెళెష్ట నిక్చరు నర్కూ్యూటు ఈ కంవెనీవాణీ 
విజయనగరము, విశాఖ వట్టణము, విజయచాడ బందరు 

అలో (ప్రదళ్శనకొలలు ఉన్నవి 

4 నిడమర్తి నర్భ్యూటు వీరికి విజయనగరము, విశాఖ 

పట్టణము, ళాజనుం(డ్రులలో (వదర్శవ శాలలు ఉన్నవి 

(ప్రస్తుతము అం(ధ్రలో (క్రై పరిమాణిక (మి రమ 

sional) చిశ్రాం (వ్రదర్శవమువకు గాని, సినోరమాలికు 

గానీ పరివ చెడు వీనోరమిక్ కర్మ కటకములు, వరికరాలు 

గల (ప్రదర్శనశాల విజయచాడలో గల లీలొన్సవాలే ఆది 

(సాద్ పర్మూ్యూటు వారిది 

చితనిర్భాతలు చాచాపు 40 ముందికి చైగానున్నారు 

శిలుగు చిళాలు నిర్భించెడు ఆం|'ధేకరనం్థలు చాదావు 
16 నరకు నున్నవి సియన్ అక్ 

వివియన్ ఎ 

7 

ఆంధ్రులు చిత్రకళ 

ఆంధ్రులు - చిత్రకళ ఇారకీయులందరిలో 

ఆంధ్రులకు శిళ్చాదికళలలో విశిష్టమైన స్థానమున్నటి 
మహోన్నశ మైన కళాసం[వ్రచాయముళకు ఆంధ్రచేకము 

నిలయము భారలళచేశమున కంఆకును వశ్నెశెచ్చిన 

ఆజంశా ఎల్లోరా, అమరాపకి, శాగార్జునకొండ శేపొతి 

మొదలైన కళాజకే (గ్రములు ఆంధ్రుల పురా నముపార్టిత 

మైన పంట మాగాణములు 

ప్రారీనయేగము మెదటి ఆంధ్రరాజులైన కొత 

వాహనులిశాలములో ఇన్సటికి 8100 సంవత్సరముల 

వాడు అర్హ శాచార్యు లనే శొద్ధసన్యానీ అజంకా నంఘా 

శానుమును స్థాపించెను వెనుకటి నిజాము రాష్ట్రములోని 

(ఇప్పటి లొంజాయి శాష్ట్రములోవి) జొరంగాకాదు 

జిల్లాకు ఉత్తర ఫరిహాద్దున అజంతా కొండలబో ఈ సంఘా 

శామము ఉన్నది ఆది ఒక మనోపార దృశ్యము ఒక 

సన్నని శొండళోయలో వ్యా న్రునరీజలపొతమి సడు 

చుండును. అర్థశం[చాశారముగా ఉవ్వెత్తున కోసిన 

కొండఒడిళో గువాలు తొలనవఐడి దైత్యములు, విశోర 

ములు నిగ్మింపబడినవి ఇవి (ప్రారంభింపబడినది మొదలు 

900 నంనత్చరములవరకు మొ త్రము 24 గుహజవరకు 

తొలువబడినవి అవి శాతవాహనులు మొదలు చాళుక్యుల 

వరకు ఆయారాకుల పాలినలలో ఆంగగ్రచిత్రకకొలత్మీకి 

కొలునకూటనుకై విలనిల్లీనవీ ఇన్ఫుడు చిత్రలేఖనము 

1,82,186, 17విచిరాలలోను, 9,10 చై శ్యాలలోను 

ఉన్నడి ఈ గువొలలోని చిత్రములు కిలకించినప్పుడు 

చూవదులు ముగ్ధలగుట నిక్కము చీశ్రకారులకు అజంతా 

చేత్రము శాశీనంటిరి ! 

ఆజం అంధ్రెచిత్రళళకు [ప్రారంభమనుకొనినను 

అది చితళశారచనలో (వ్రథను (ప్రయత్నము ఎంత 

మాత్రము శారు అజంశా చి[త్రములలో చిత్రకళ వరా 
శాష్ట్ర నందుళొన్నది 

ఈ చితములలో బలీయమైన నిర్మాణ కౌళలను 

అంతట |ప్రదర్శితమై ఉన్నది |ప్రారేశికీ గర్మికిలో, 

రంగులి కూర్చుళో రేఖల లిగువులో ఆజంకా చికములు 

అద్విశీయనులు 

అజంళా శిశములలో ఇంకొక విశేవమున్నడి ఆ 

చ్యిశళారులు నమ న్హ జీవజాలము యొక్క నర్వళ్ళాయలు 



ఆంధ్రులు చిత్రకళ 

ఆ గువోకుడ్యాళ వెన అపురూపమైన కళొవంవ శ్రితో 

రవన్యూ్రీతో శిశ్రించివేనిరి తరువాత వచ్చిన నువి 

యాన శాద్ధములో అజంకా చిత్రశారుని రెక్కలు నిజ 

ముగా విడివడి ఆనంతవథనివోరముచేసినవి అంతవరకు 

హీనయావములో 4 శశాబ్టుంవరకు తూష్టీం భావమును 

వహించియున్న చిత్రశారుడు ఒక్కసారి శనచుట్టునున్న 

నుందర (ప్రపంచము నంతను అనతోకించెను రమణీయ 

పరిసరస్థ (వ్రళృతినంకయు కన కళాలోక ములో రివ్య 

శాంకుల మీలమిలలొడించిళాడు వ్యవసాయ దృశ్య 

ములు, నువోనగరములు, వళ్లేలు తోటలు, కనులా 

కరములు బీటివి ఒక నువిశావ్యనుగా వృన్టీంచివేపీ 

నొడు లేళ్ళు గుజ్ఞాలు, నీనుగులు వొంనలు, కోకులు, 

పనులు, మున్నగున వన్నియు జ్రీవకళలూరును చక్ర 

శారుని (వతిళశే దృళ్యములయ్యెను పూలశారుగా విరి 

సిన ఇట్టి చిశ్రవముస్మేషమును తిలకించియే నర్ విలియమ్ 

ఠో కెన్ స్టైన్ (ప్రొవంచిళ ఫొందర్యములోనుండియే అతి 

లోకమైన అధ్యాత్మిక నత్యసోందర్యమును చూవీంన 

గలిగెడు శారకీయ చీత్రళారులళ క్రి ఆకంకా గువాలలో 

నందర్భించగలిగినా నని అన్నారు 

'్రీశరున శరీరావయబాలలో మిలమిలలాడే శారు 
ణ్యము, వన్యమృగాఆలో శూగాడే గప్పు ఇలువ్క, పూవు 

అలో వతులలో వెల్లివిరిసిన పొవి[శ్యము, లానణ్యము 

అజంకా చీ(కేశారులు అతిలోళముగా చక్షించిచారు 

రంగుల కాళ్ళతో కయారుశేసికొన్న కొలదిపొటి రంగు 
లతో, కాము కట్టుకొనిన తూలికలకో ఆంత 

మైన చితనంచయను వంశరించగలిగినా రన్నచో ఆ చత 

శారులు మవోననుర్ధు లలి చెన్చవలెను బుద్ధుని జీవితము, 

కారక కథలేశాక సమస్త చరాచర (వళ్ళతిని (వ్రశివిం 

మిచు అలంకార, కావ కశాచిత్రప్రపంచము, లోకో 

క్షరముగా, అజంశాగుపాలలో విన్యసీంచలడి ఉన్నది 

చిత్రలేఖనము సల్ణివులశాలనులో నరసింనానర్మ 

కట్టించిన గుళ్ళసిండ ఉండుచుంచెను అయి కే అదంతయు 

శాలగర్శమున మునిగిపోయినది కాని వల్లివ చిత్రలేఖ 

నము "నేటికిని “పీశన్న వానల అను గువాఅయందు చూడ 

గలము ఆ గువాలు పుడుళ్కోట సంస్థానములో ఉన్నవి 

అందలి చికశేఖనము అజంళాప అనుగులిడ్డ ఈ చిత్ర 

ములు కొన్ని నూతన లాలిత్యమునుకూడ వుణికి పుచ్చు 

కొన్నవి 

పుదుక్కోటదగ్గరనున్న సీతన్న వానలు అను గుహలు 

వళ్లివర్శాకైన మొదటి మహేందవర్శ (6000205) 

శాళము నాటివి గువోలయము వె కప్పున నిలచిఉన్న 

“వద్మవరోవరము” అత్యుత్తమ చిత్రము అందు వచ్చాల 

మధ్య చేపలు, వాంసలు, మహినములు ఏనుగులు, 

ముగ్గురు పద్మపాణులై న గంధర్వులు చిికింపబడినోరు 

వ్రంభాలమీద అచ్చరలేమల చి(శాలు ఉన్నవి ఒక దీవడాని 

చిత్రము, అర్థనారీశ్వర చిత్రము గలవు 

ఎల్లోరా శ్రైలానవాథ 'జేవాలయము అంతయు 

చిశ్రలేఖనముతో నిండి ఉండినరి దానికి వేసిన వెళ్ల క్రింద 

అది మరుగువడి ఉన్నది ఈనుధ్య నైజాము [వకుక్వము 

కృషి ఫరికముగా వెల్ల క్రీంద అంగిఉన్న ఈ చిత్రములు 

బయటవడ్డవి శాలి క్రమముగా వచ్చిన లావణ్యను ఈ 

రచనలతో గోచరించును, 

ఎల్లోరాలో వకైలానవాథ దేవాలయము పైకప్పు 
మీదకే చిశాలున్నలి దీనిని గాష్ట్ర)హాటుడై గ రెండన 
కృష్ణుడు 1767-708 వంనత్సరాలమధ్య నిర్మించినట్లు 

చరిత్రకారుల యఖ్శిపాయము ఈ కృష్ణరాజునకు కుష్ట 

తోగమునచ్చి ఎల్లో ళావద్ధమన్న ఒక నూతిలోని నీటిని 

చేవించగా వ్యాధి నయనుయినదట ఆ సందర్భముగా 

శివభక్తుడైన ఆరాజు క్రైలాన దేవాలయనును నిర్మించు 

టకు పూనుళొన్నాడట ! 

ఈ నిర్మాణమునకు అజంళా, నువోవిలిపుర €ల్చుల 

వంశ్యుశై న అంధ శిల్చులను శావించీ కైలాస వర్వళ 

పొందళ్యాలికి మాత్రము గీటుపోని ఒక శిల్బ “కైలాస 

మును కృష్ణ రాజు నిర్మింపిం చెనట ఎల్లోరా ఆం (ధ్రశిల్చులు 

అజంశా శిల్చులకు చిత్రలేఖన ప్రావీణ్యమున ఎంతమొ 

(తము కీసీపోవువారు శారు అని కీ శే అడవి గావీరాజు 

గారు వచించిరి 

మధ్య యుగము కౌర్ధవివోరములు, జేవాలయములి 

లోచే శాక అనసొమాన్యమునకు విజ్ఞానమును, వినోద 

మును నమకూర్చుటకు కాజమందిరాలలోను, నగర మధ్య 

మందును మేలురకముచి[త్రములు నీళరించబడి (ప్రదర్శించ 
వడుచుంజెడివి చాగరకులలోని "పెద్దలు, ఫాముంతులు, 



ధలికులు విలువైన చిత్రములతో గృబీములను ఆలంకో 

రించుకొనుచుండిరి వాటినీ చ్మికాగారము లనుచుండిరి 

శాణివానమునందు శ్రయవాగారములందు చిత్రము 

లుండెడివి స్నాన గృహముళందు, మాతిశా గృవాము 

లందును కళొఖండములను ఆలంకారములుగా నుంచు 

శానుచుండిరి గృవోములలో శృంగార వోన్య శాంతరన 

నూచకములయిన చి_క్షరువు బండెడివి నగరులలో, రాజ 

(ప్రాపాదములలో వేటకు, యుద్ధమునకు శావలీలకు, 

పానగోజ్ఞకి సంబంధించిన చిత్రములు వలురకములవి 

ఉండెడిని ఆనాటి నాగరళ జీవనము, రనీకత, చిత్రకళ, 

(డ్రీగాభిరామము మొదలైన (గ్రంథములలో కనినించు 

చున్నవి 
గ్రశావరుదుని ఆస్థాన నర్తశయైన మాచల్లేవి చిక 

శాలలో ‘వుని చారుళావన వినోరను, వాణీ శతుర్ము 

ఖలు, గోపి శాళ్ళష్ణులు, అహాల్యాపవురోందరులు, కారా 

చంరుణు, చాశళళచ్యాపళాళగులు, మేనళావిశ్వామి[తులు 

మొదలైన చిత్రము లుండెను 

ఉ “తియ్యని వింటిజోదు రతి 
శేవి చనుంగవ నొ త్రిగిల్లి యొ 

య్యుయ్యన నంక ఛక్కంిడ 

నొ శ్లేడు( జూచిశె పున్చకాణముల్ 

మయ్యెర (వ్రా'వెః కీ శ్తరువు 

మొగిలి మూంగిలి, చిక్రళారుడా! 

దయ్యముగాక + నీవీ వన 

ఛావేము టిట్టిళ 1 వీవిశేం దగున్ | 

అనీ రకీమన్మథులను రచించిన చిత్రకారుని మంచన 

శర్మ అనువాడు [పళంసించినట్లు శ్రీడాఖిరామములో వర్ణిత 

మైనది శత్క ర్తయగు (శ్రీవాథుడు 15న శళాన్దివాడై 

నను, శ్రీణాళి లామమునకు మాతృక ైైన (దీమాళిరామ 

మును (నిన సంస్కృత కని ఓరుగల్లు (ప్రొాశశమును 

కన్నులార చూచియున్న చాడుగనుక, |క్రీశాఫిరానుములో 

అభివర్జీశ మైన విషయములు య థాడ్థ ములుగ తీసి 

లొని (గ్రహాంవవచ్చును 

అనాడు బాట్యళాలలందు మనోనారమైన చిత్తరువులు 

అమర్చబడి ఉంజెడివి రాయల కాజఛాని యగు విజయ 

నగరమున వాట్యశాలలను నర్జించుచు అబ్బల్ రజాక్ ఈ 

ఆంధ్రులు శిక్రకళ 

విషయములు చేర్కొని యున్నాడు శాజకమారుంయు 

శఛాజకుమారికలయు తస్వీరులు చిత్రశారులు చిక్రించు 

చుండిరి వీటివల్లి వివావాములు కూర్చుట ౪రుగు 

చుండెను 

పీంగళి మారన రచించిన ప్రభావతీ (ప్రద్యుమ్న నుళో 

శథకు జీవమైన ఒక చక్కని నన్ని వేళము కలదు కాతన 

శాశైన వ జనాథుని కుమా కలలో, పార్వతి పక్యత మై 

సంకల్బమ్మాత్ర తతణ నన్నిధాపితంబగు చి(త్రఫళకంబు 

నందు నొక్క. వురుషు |ప్రాయంవుచాని వాని, క*తండ 

నీ వల్ల థుండు”, అలి చెప్పి యా చిశ్రఫలక మిచ్చి ఆంత 

శాన మందెను, అంత నా (ప్రభావతి బెలిళ త్రీయతో ఛా 

వృత్తాంతము చెప్పీ చిత్రఫళళము చూపును అన్సలక 

పొవడ యెడలించి.... 

“కలకల నవ్వినట్ల, ఇెలికన్నుల నిక్కమచూ చినట్ల తో 

అలుక, గడంగినట్ల, కడు భొనగఖీరత లల్బినట్ల "పెం 

పొలయ4దవర్చి జీవళళ యుట్టివడన్ శివ(వానినట్టియా 

ఇెలువున కాిముఖ్యము శజింపః దలం'కెను చాను 

బోటియున్ 

పోతన భాగవళమున ఉషావరిణయమున చిశ్రరచనా 

విధానముకూడ వర్ణింపబడినది “*ధళధళ 'మెలుంగులు 

దుజంగలీగొను వటంబు వానటంబువేన్ న|ఆంబు న 

'మేడించి, వంచవన్నియలు వేరునేరు కనక రజత పాతం 

లులగించి, 'కేలం దూలిక భరించి" చిశ్రరేఖ రచన 

కుస్మకమించును ఈ విధానము పశ్చిమ చాళుక్యరాజగు 

పోమేశ్వరుడు రచించిన అఖిలపిఅార్థ చింశామణిలో 

రంగులు, కుంచెలు, వాట్ ఉపయోగ పద్ధతులు వర్షితము 

అయినవి గోడలమీద పలకలమీద, సటములమీడ చిత 

రచనలు చేసెడివారని 'చెవ్పవిడినది 

వ్యక్షిగతమైన ఒకదేవశామూ ని ఆరాధించుట 

యనునది మానన పవాజమైన (ప్రనృత్తి ఆది హిందూ 

మతములో చేశాక శై నమతములలోకూడ గలదు 

'జౌద్ధములో మౌర్య, నంగ, పూర్వాం[ధ్ర యుగములలో 

గొవృమాళ్చులు వచ్చినవి హీనయానములో 

నునో వంబుద్ధియై నిర్వాణముచెందిన ఉళన్య క్షీ = ఆంతే | 

తరుచాళవచ్చిన మహో యానములో బుద్ధుడు ఒక ధర్మా 

నికి ఆదర్శమూ ర్రియై అనళరించి మానవుళకు ఎంతగా 



ఆంధ్రులు = చిత్రకళ 

ఆళాధనీయుకై నాడో తరువాత చిశ్రారిలో అజంకాలో 

చూడవచ్చును 

బుద్ధుని పూర్వజన్మములకు సంబంధించిన ఛ్యావి మిద్ధు 

లును చారి సంతతికి డెందిన భోధీనత్వులును, కారాదేవి 

మొదలైన (స్త్రీ చేవకలును ఉపావ్యమూర్తు లై నారు 

వీరుగాక హీందునులి (వా ఇందుడు యతులు, 

నాగులు కౌద్ధములో శేర్చబడిభారు వీరందరు వికిష్ట 

మైన రూపాల ' ఉపాసించవడుచు వచ్చినారు 

శౌద్ధము తరువోత శై నము, వై స్ట్రవము ప్రాముఖ్యము 

షహించినవి, న్హైవ్య వైస్టత సొమరన్యముళోనము 

నృష్టించబడిన హారిపార డేవుడుకూడ చిశ్రాలలో స్తుతించ 

లిడినాడు 

ఆఅనంతవుర౦ జిల్లాలో, వాందూపూరుకు 7 మైళ్ళ 

రూరములో లేపొతీ అను (గ్రామమున ఒక 'వెద్ద వీరి 

ఖ్రాంయము ఉన్నది ఆ గుడి వ్రైకవ్పమీధ గోడల 

మీద చక్కని చిశ్రములు ఉన్నవి అని విజయనగర చిత 

కళట చక్కని కార్కాణములు శైవ వైన్లన గాథలు 

చక్కని చేశీయనుయిన ఫ్ర కిలో చక్రిక మై ఉన్నవి విజయ 
నగర శాజాలి వైథవము ఈ చికములలో చూడగలము 
పూవులు, లికలు అల్లిన రకరళములగు చీరలు, ఆక్టరణ 

ములు, శేశలంధములు రాయలనాటి తెలుగువారి నాగర 

కళ యావక్రు కన్నులకు కట్టినట్లు ఈ చిత్రముంలో 

చూడగలము 

శేపాతలో భారివారమ్లూర్తి చిత్రము (్రవీద్ధము 

అండు గల కిరాతార్జునీయము నందలి కొన్ని ఘట్టములను 

అద్భుతముగా చి|శ్రించిచారు నోటిలో రాక వేషములో 

పరమశివుడు ఎరుకలతో వేటకువచ్చు చిత్రము చాల 

శక్కనిది బోయజాలి! జెందిన (స్త్రీ పురుష చిత్రములు 

లేళ్ళు, ఆడవి పందులు... అవి (ప్రొంకీతితో నరుగిడుచున్న 

అటవిళ పరిషరములు చక్కగ? చకించినొరు. శన బిడ్డ 

శాకుమారుని రథచక్రముల కింద నలిగిపోగా శాజాగారితో 

ముకావెట్టుకొన లోవుచున్న గోమాళ చిత్రము కరుణ 

రహేత్మిళమయినది గోమాత కాజప్రాపాదము కల 

వాకిటి గంట (మోగించుట మొదలు శివుడు వ్రళ్యతమై 

వరము లొసగుటవరకు గళ గాథకు ఎంతో చక్కగా 
చీకిందినాగు 

శివ పార్వతుల (వణయ చీశ్రము నురియొక గొప్ప 

చితము శివుని |వ్రక్ళన పొర్వకి శ్వేశవనన ఛారిణియై 

నర్వాథరణ భూపిశయై శయ్యపై. చానీనయైనది చంర 

నమును, కాంబూలఅనును పార్వతీ పరమేశ్వరులకు వరి 

చారికలు అందించుచుందురు వింజామరలు వినరుచు 

ఇద్దరు వరిచారిళ లున్నారు చారి వృన్రఛారణము, అలం 

కరణము ఆకర్షకములుగా ఉన్నవని వారి కొప్పులు, 

చీరలు, అథరణములు చక్కని శేఖలలో, రంగులలో 

విన్యపీం చభడీనవి ఇవిగాక మునిచాటికలో శివుని జూ 

టన చిత్రము శాలశై రవస్వామీ చిత్రము దేవర్షి కళ్ల 

గణ వరివృతుడయిన హరివారేనాథుని చిత్రము అత్యం 

మహపోనారములు కేవాలయ విళ్శాతలగు విరువణ్ణ సోడ 

రుల రూవచిత్రములు అనాటి రూపరచనకు చక్కని ఉడా 

నారణములు మాళెర్లవద్ద దద్ధళముమీధ నున్న దళ 

రళుని వృత్రశామేస్టి యాగము మొదలగు చానికి సంబం 

ధించిన చ్నితములు కలవు లేళ్ళు, 'శిమళ్ళు మొదలయిన 

అఆలరింళశార చీత్రములు గల ఇచ్చట గాలికి వానకు 

రూసరిపోవుచున్న ఈ చిత్రములలోని రంగులు పోయియు 

న్నను చిత్రశారుడు వీవిధ స్థాయులలో లోవల రచించిన 

రేళలమూలమున ఆశని (వళ్ల ద్యోక మగుచున్నది ఆ 

చెరగిపోవుచున్న "రేఖలతో మాశెర్లలో నున్న వీరళబ్రాళ 
యము వైళవృనకూడ ఆనాటి చిత్రములుకలవు 

అర్వాశీన యుగము, మొగలు సంవదాయము 

దతఉ'ణాపథమునకు వచ్చిన కొత్తదినాలలో కొండపల్లి 

తంజావూరు, మధురలళోని ఆంధ్ర చితశారులు ఆ వద్ధ 

తిలో జాతీయ రచనా విధానమును కలిపి ఒక కొక 

సంప్రడాయమును సృష్టించిరి ఆ రకము చిత్రములు 

మాను మ్యూజియములోన్ను బందరు ఆం(ధజాతీయ 

కళాళాలలోను కలవు నెలలను, తిథులను, బుతువులను 

ఛ్యావల్లోళయుల బాధారముగా గైకొని రచించఖడిన 
చాటి అధ్గిజేవకల మూ ర్తులను వ్రకిపొదించు తంజావూరు 

చిత్రములు సువ్రనిద్ధములు నాయకరాజుల కాలములో 

నుధుర దేవాలయములో కేల చిిశాలు ఈ వాటికిని 
కలవు 

జననచాలలో, పట్టణాలలో, రానోలయాలలో, రచ్చ 

పొవిళ్లలో స్థానికముగా శులన్భక్తిగా చిత్రరచన చేసెడి 



యాఃతిపరుంఆచోంటి శొగోకీరాం గటీశ్వరాలంకరణ బీ బిజాయలక్ళీ గౌరి హిమనంకయొెళ్కపొలో తృ్టమల్తి 



ఆంధ్రులు చక్రకళ 

ముళ్చీలు, జీనిగర్లు చక్కని చిత్రాలు ఛారశ భాగవత 

శామాయణాలలోని గాథలు చిత్రించుచునుండురు వేటికీ 
శేర్యాలలోను, (జనగామ శాలూశ్చా) వేములవాడలోను 

శాశీవడగలచాండ్ల వటాలు కాటమరాజు కథకు వంవిం 

ధించిన భొమ్మలు "వెద్దమ్మలవాండ్ల సొమ్ములు చేసి నాటి 
రంగు వేయు సంప్రదాయ చిత్రకారులు గలరు చేటికినీ 

తోలుబొమ్ములిను చ్మితించుచారు గలరు 
బందరు శలంశారీలు, కొండపల్లి నకామీలు, దేవాల 

యపు శరలమీద చి క్రించిన శైవ, వైన్లవ గాథలు వాద్య 

ములుగా ఉండును 'చీకముక్కలనై దళానశారముల 

లొన్ములు కుడ చాల (పద్ధములు నిర్మల (అదిలాబాదు 

జిల్లా) లో దక్కను చిత్రకళ నంప్రభాయము జేటికిని 

జీనించియున్నడి శాలి ఆంగ్ల పరిపాలనలో ఈ కళలకు 

(ప్రోళ్ళావొమ్ము గొోరవము పోయి ఆ వృత్తులు నశించి 

పోయినవి 

వవ్యయుగము మరల ఈ కళాజ్ఞారంభములో చేళ 

పరిన్యాప్తముగా వచ్చిన శేశీయోద్యమము ఫలిశముగ 

'చేశీయమైన కళలు 'కేరుకొన్నలి పూర్వ నంప్రదాయ 
ములు పునరుద్ధరింవనిడి చి(తకళ కొక (క్రొ శ్రవిశానము 

కలిగినది కెంగాలులో అవనీం|దుని కృతముగ తీసికొని 

భాబడిన ఈ కళావై తన్యమును మొట్టమొరట ఆంధ్రదేశ 

మున ఎకియించిన "గౌరవము. బందరు ఆం(ధ్రజొతీయ 

శళాళాలకు దక్షీనగి శ్రీ (పమోడకమార ఛలోపొ 

ధ్యాయలి అంకే వానీశ్యనున కొందరు యువచి[త 

శారులు కళాదీతను కైకొనిరి అడిలి బాపిరాజు, కనుకా 

అనంద మోహానళ్యాన్తి, రామ మోహన ళాస్త్ర, గుజ్జం 

మల్లయ్య మొదత నవారు అక్కడ తయారయినచాగే 

(శ్రీ ముట్నూరి కృష్ణారావుగారు తము సమీకావ్యానముల 

చ్వారా ఉత్తమ భారతీయ కళాధర్మములు వివరించి, 

ఈ ఉద్యనుమునకు మూలపురుషులయినారు అజంకా 

సంప్రదాయ జనిత మైన "కేభావిబ్యానములలో, అలంకార 

యతమై, శావపభానమైన చిత్రములు ఇచ్చట తయా 
రయినవి కాపిరాజుగారి శేభా చిత్రములు, కవుకా సోద 

రుల 'వెనినిలు, ఎచ్చింగ్ రూవచిక్రములు (వద్ధములు 

ఆ రోజులలోనే గౌతమీ తీరాన శాజనుండ్రి (పభుత్వ 
కళాళాలలో ఓస్వాల్డు బాలే దొర ప్రిన్సిపాలుగా 

ఉంకెడీవాడు ఆయన ఆంధ సంపీడాయములన్నను, 

ఆంగ్ల వంప్క్యృతి అన్నను వరమ పవిత్రముగా ఎన్ను 

కొచెడు కళాశపన్వి ఆయన తన కాలేజీ విద్యార్థుల లేశ 

హృదయాలలో కాకీయమైన ఈ భావములు నాటిరి 

ఆయన కవి, చిత కారుడు, కథా రచయిత ఈమూడు 

క్రియలలో అడు తన శిష్యులను ప్రోత్సహించినాడు 

చిక్రశారుడుగ ఆయన భుజ మెక్కినది కీ శీ జామెర్ల 

శామాశావుగారు అతడు భోంజాయి చి(శ్రకళాళాలలో 

(గ్రళంశనీయుడుగా ఉ శ్రీర్ణుడయి, భారతదేశము నండలి 
వివిధ కళా చేత్రములు సందర్శించుకొని, కలకత్తాలో 

వంగీయ చిత్రకళా ఫక్కికలు కూడ అవగావొన చేసికొని 

1929 లో ఛాజనుం|డి చేరుకొన్నాడు కళావిధానారితో 

ఉన్న కాగోగులు చక్కగా ఆకలింవు శేసీకొన్న నాడు 

గనుక శన వ్యక్రీత్వము, అనుభూతి, ఆం ధత్వము వెల్లి 

విరయు విధముగా ఒక [కో త్తవంఛాను అతడు పర్చరుచు 

టకు (ప్రయత్నము శేనెను 1022 లోనే 'ఆంధ్ర చిత్ర 

కళాశాలను స్థావించి పలువురు యువకులను చిత్రకళా 

డిశికులను చేనెను వారి కళాకృ్ళషి 'చేశములోను, 

ఖండాంతరములతోను ఖ్యాతి వార్జించుకొ నేడు గో 

లలో 185 లోబే ఆయనకు ఆకాలన్భుతి సంభవించినది, 

ఆయనకు ఆప్పుడు 87 సంవత్సరముల నయస్సు శామా 

రావుగారు (ప్రాక్సశ్చిమ సనం(ప్రడాయములను సమన్వ 

యముశేని ఒక సంప్రచాయమును సృష్టించుటప ప్రయ 

శ్నముచేస ఆ మూడు సంవత్సరముల న్వేల్ప వ్యవధిలో 

చాలనరవ కృృతకృత్యు లియిరి 

ము, చరితలు, పురాణములు - వీటినుంచి 
శామాశావుగారు విషయము కీసీకొని నీటిరంగులతోను, 

నూెరంగులతోను విస్తృతముగా చ్మితరచన చేసినారు 
ఒకో గురువు శీర్చిన నోటలోగాని, అను(క్రుతమైన ఇక 
నంపదాయములోగాని గొప్ప చిత్రములు చి క్రించుట 

అంక విశేషముగాదు శానుగొ ఒక వద్ధకిని సృష్టించు 

కొని పబవురకు ఆదర్శ ప్రాయ మైన అ సంప్రదాయము 

నవ మొనగా నిలువగలుగుట [ప్రతిభా నిశేవము - 

శామౌళావుగారు విశిష్టమైన ఒక ఆంధధ్ర చిత్రక్రభా సంవ 

చాయమునకు మూలపురుషుడు శామారావుగారి 

శిష్యులలో నరడా వేంళటరత్నము, శేనుకూర సత్య 
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ణో క 

కొసల్య = వీఠఠొ ఆట చలవించామూర్తి 

గురుత్వము = 

నయ్యిద్ లీన్ తువొన్ముట్ 

గాజులివత్తు = బీ (శ్రీనివానులు గొతుగుణ ౪ _వైజీరొని 



ఆంధ్రులు = చిత్రకళ 

నారాయణ, భగీరథి, దిగున్నర్తి బుచ్చికృష్ణమ్మ, సక్య 

వాణి మొడలై నవారు ఆకని సంప్రదాయము కొన 

సొగించినారు వరచా వెంకటరక్నంగారు కామరాయ 

చిత్రకళాశాల ఆనుడావిని స్థాపించి నడుపుచున్నారు 

భగిరథిగారు నీటిరంగులలో చిన్న చిన్న వళ్ళకి చిత్రములు 

రచించుటలో పిద్ధహానోలయిరి 
వీరి సమశాలికులుగా శ్రీమునరములో అంశాల వేంకట 

సుళ్నారావుగారు, “వెమగొండలో సి యన్ వెంకట్రావు 

గార్కు వి ఆర్ చశ్రాగారు వేర్కొోనతగినవొరు, వి 

ఆర్ చిశ్రాగారు కుటీర వరిశ్రమలలో (వక్యళనుగా 

కృషీ చేసిరి వీరును, శేజోమూర్తుల “కేశవరావుగారును, 

గంతినికేకనములో చి[శ్రకళాఖ్యానము చేసిరి కేళవరావు 

గారి చారుచితములు (woodcuts) సువ్రపద్ధములు 

ఇంఠలో మ్రాను చిత్రకళాళాలలో శ్రీ దేవీ |వ్రసాద 
శాయ చౌదరిగారు ప్రీన్ఫిపొలుగా వచ్చిరి రాయచౌదరి 

గారు (పొళ్ళళ్చిమ కళా సంప్రచాయములకు ప్రతినిధి 

ఆయన తన శిష్యులకు ఆత్మ వ్య శ్రీకరణములో చక్కని 

కళాఖిని వేళమును కలిగించి ప్వేచ్చనీచ్చిరి అక్కడ తయా 

రయినవారి చిత్రములలో జాకీయమైన తూగు, గాఢమైన 

కళొ నంచి, వస్తు వైవిధ్యము, స్వేచ్చ |వ్రబలముగా 

నున్నవి అయనయొద్ద సయ్యదు అనామ్మదు సంఘం 

ఇిక్మీకాయి, మాథన'వెద్ది గోఖలె, నారాయణరావు, 

మొక్కపాటి ళృళ్ణమూ రీ, వీఠళా నరసింహమూర్తి, 

శ్రీనివామలు ఎ వైడిరాజు రామగోపొలు మొదలై న 

శారు చిశ్రవిద్భ నభ్యసించిరి 

శ్రీనిశానుల చిశ్రనులు కానవదరీక్రిలో ఒక పౌలథ్య 

తీవ గడించిన ఏల కా నరసించామూ ర్తి చికములలో 

జానపదచ్భాయలున్నను అని పొరాణికములి వై పునశే 

మొగ్గుకు మొక్కపాటి కృష్ణమూ, ర్తి చిత్రములు లొయ 

జిక మైన పరిధిలో నిలిచి నిక్యజీనవచ్భాయలు [పతివింబించు 

చుండును ఈయన తోబుట్టువులు సీనుఫౌటి పీశారేవి, 

సిలికా విజయలత్మ, శవుశా వ్వరాజ్య లకీ ఆనల్బ మైన 

కృషిచేసి చిత్రకళా లిశ్మీకి (క్రొత్త అయ్యారములు 

కూర్చిరి వీరుగాక (శ్రీచిత్రకారియులలో రళ్నాల కమలా 

కాయి, తుంగలి లిడ్మీరేలి, యమ్ చాగేళ్యరీజాయి గణ 

నీయలు న్వయంకృ్ళషివల్ల వ్వతం[త్రముగ చిత్రకళ 

నళ్యసించి, ఆచంట జానకిరామ్, కూచి భాగేశ్వర కర్మ 

చక్కని చిత్రములు రచించిరి 

కెలంగాణముళో ఈనాడు జరుగుచున్న చిత్రకళా 

కృషి (వ్రక్యేకముగా ఎన్నదగినది హైదళాకాదు పట్ట 

అము ఆటు ఉత్తరాది ఇటు దఉణాది నాగరకతలకు ఆట 

అందునలన ఆ రెండు నాగరకతల సమన్వయము 

వలన వర్చ్పడు చక్కని సంస్కారము ఆక్కోడి చిత్రకారుల 

కృషిలో నమున్మేనము శెందితీన్నది 

శెలంగాణములో కొండలు, దుర్గములు శిథిలములై న 

పురావై భవ చిహ్నములే అడుగడుగునను కనుపించును 

శాళ్లుళావు; అవి రత్నము లవెదను కొండలు శేరునౌ 

"క్రున్నకోలది చాటి సాదయ స్పందములు గుండెలలో 

ముదురుళొనుచున్న కొలది గట్టు, కన్నము ఎరుగని మెట్ట 

పొలొలలో జొన్నవైరు బంగరు వి స్తీర్గాలు చూచినకొలది 

చూపులలో, తలపులలో, ఆంతన్సుళో ఏదో వింశమార్చు 

వెళ్లివిరిసివచ్చును ఆ నరిసరాలిలో విత్యము వసించెడు 

కళాశలికి ఆ దృశ్యములు ఎంత ఉశ్తేజము నిచ్చి, చిత్ర 

నిర్మాణమునకు కన్ముఖుని చేయునో ఊహించలేము 

అక్కడ [ప్రముఖ చిత్రశారుడై న కొండవల్లి శేషగిరిరావు 

గారి “రాయగిరి కొండలు" అన్న చిత్రము చూచినచో 

ఆ ప్రదేశాలలో తిరుగుచున్నన్లే ఆనివించును శేషగిరిరావు 

గారు హైదళాబాదు చిత్రకళాకాలలో చిత్ర విద్య చేర్చు 

కొని, ఒక నంవర్సరము శాంతిని కేశనములో కూడ ఉండి 

వచ్చిరి చారి చిత్రములలో జ ఛాయలు కనిపించును 

తరువాత చీనా పద్ధతిలో ఆయన చాల చిత్రములు రోచిం 

చీరి కొండకొమ్మున కూర్చున్న 'కోతులు', వారి! కాకులు 

అందుకు చక్కని ఉచానారణములు వీరితో పొటు 

ఆ కళొళాలలో తయారయినచారు వి నముధునూదనరావ్వు 

శ రాజయ్య, సయ్యద్ లిన్ మహమ్మదు ముఖ్యులు 

శాజయ్యగారి చి త్రములలో=జానవద శైలిలో “గృహిణి” 

మొదలైనవి చక్కని ఉచావీరణనులు నుధుసూదన 

కావు గారి “పోటె! వళ్లెజీననమునకు చెందిన చక్కని 

చిత్రము నయ్యర్ కిన్ మవాన్ముదుగాప రూవచితణలో 

సిద్ధహస్తులు 
వీరుగాక బొంబాయి చితకళాళాలలో విచ్యాఖ్యా 

సము బేసినచ్చిన వి, తిరుమల రెడ్డి దీనదయాళ్ నాయుడు 



మొడలయినవారు శాల గట్టివారు తికుమలి రెడ్డి ఆ కరా 

శాలలో భాన్జెను కిరార్డు (ర౭గర) |ప్రస్సిషాలుగా ఉన్న 

ప్పుడు వారిబెంత కళ నుపాసించిరి ఆయన (ప్రచురించిన 

“విత్రవృంళను' (Album) చూచినప్పుడు ఆ కళాళాలలో 

ఇయ్యబడిన ఉత్తమ శితణము బోధసడుచున్నది గురు 

శిష్యులప ఎట్టి నంబింధము ఉండెడిదో కరార్డ్జుగారు 

(థ్రానీన తొలివలుకులో తెలియుచున్నది "రెడ్డి, పాళ్ళాత్య 

ఇంప్రవనిష్టుల వర్గవిన్యానమును అరివర్చుకొన్నాడు 

కొంజాయిలో. ఇప్పుడు (ప్రసిద్ధులైన వాచ్సేవ్, ఆరా 

మొదలయిన చితశారుల కృషిలీజాలు వీరి చిశ్రాలలో 

కలవు వీరి స్టీలొలైఫ్ చిత్రములు చాల వృాదయంగమ 

ముగా ఉన్నవి డీనదయాలళ్ నునూరు 70 నంనక్సరాలీ 

వయన్కుడు ఐనను యువపనినలె నేటికి చితకల్బన 

జేయుచుచే ఉండును ఆయన చారుమూ ర్తులను సృళీంచు 

టలో అం'బెబేనీన చేయి 

అమ్మకుశమయిన దక్కను కలమునకు రెందిన చిత్ర 

శార్ కుటుంచిమువారు వెంళటళానుయ్య వా, 

అనుచారు. వీరు నిజానులీభాన్ దళ్శారులో (ప్రఖ్యాతి 

గాంచిన వెంకటాచలం అను చిత్రకారుని వంశమునకు 

ఛందినవారు వారి చికనులు అచ్చముగా పూర్వవు 

ఛిశ్రములను పోలి ఉండును సొలార్ అంగు మ్యూజీయ 

ములోను, విచేశీయల సంళలనములలోను ఆ చిత్రములు 

గలవు 

వ్రస్తుళను ఢిల్లీతో ఉన్న కుమారిలప్వామి తెలంగాణ 

మునకు జెందిన చి(తకారుడే దేశము న్వతంశ్రమై చత 

కళ ఒక (క్రొళ్తతేజను. 'వెలయించుచున్న యీ వనుయ 

ములో హైదళావాదు నగరము అం(ధ్రదేశమునకేగాక 
దఉణావథమున కంతటికిని కళా శేంద్రము కాగల ఆన 

శాళము లెన్నో కఠివు 

మొ క 
ఆంధ్రులు - నృత్యకళ (చరిత్ర) - నృత్యకళ 

(ప్రారంథదళలో శిండు విధములుగా నుంణెను 

1 ఆరాధన నృత్యములు ఇవి ఆలయములలో 

జరుగును 

2 వినోధ నృళ్యముల ఇని ఆఖయముల కెలునల 

జరుగును 

ఆంధ్రులు = నృళ్యకళ (చక్ర 

శెండనదళలో నృళ్యకళ వాల్లు విధములయ్యెను 

1 ఆరాధన నృళ్యకళ ఇందు జేవచానీల కృత్య 

ములు, గరగల నృక్యము, సీన, కొలువు, వీర 

వాట్యము మొదలయినవి శేరియుండును 

శి (ప్రార నృత్యశళ - బందు కూచిపూడి భాగ వకులు, 

గొల్ల భాగనకులు, ఇక్కులభాగవీతులు, బహపురూప్పలు, 

యానాది భాగవకులు, మౌలభానరులు మున్నగువారి 

నృత్యరీతులు, కలావవాట్య మేళములు, శోలుకొమ్ములు, 

బొమ్మలాట, పగటివేషములు చేరును 

9 కళ్ళేరి నాట్యము - ఇందు భోగము మేళము, 

మేఆువాణి, కరతచాట్యము చేరును 

4 శాననద నృశ్యకళ = ఇందు గొబ్బి, కోలాటము, 

తప్పెటగుండు, చిరుతల భజన, ముట్టబొన్ములు, మూయ 

గుజ్జములు, జోగొట, బతళమ్మలాట మొనలై నవి శేరును 
(ప్రొచీవాం[ధ్రజేశములో నృళ్యకళ రెండు నిధములుగా 

(వ్రచారములో నుండినది 

1 ఆలయములిళో దేవచానీలడే 'కేయలడిన ఆరాధన 

నృళ్యములు 

2 ఆలయ అనరణముచాటి, ఆశాధనశకై వచ్చిన 

యా క్రిపలను రంజింప జేసి, |గ్రవ్యార్గన? "శేయబజెడు 

"కురవంజి ఆటవిక నృత్యములు 

'శేవచాసీలు వీరు విమ్ణడానీలు, కినదాసీంని రెండు 

విధములుగా నుండెడినారు అళ్లు బారి నృత్యకళ విష్ణు 

చాసీలకళ "లాస్య" (ఆల్మివయ) (ప్రొభావ్యమై, శివగానీల 

కళ శాండవన (నృత్య) (ప్రాధాన్యమై యుండినది 

నృత్యళళను దైవాశారినములో ఒక భాగముగా 

మన పూర్వులు వరిగణించిరి (వభాశ సమయమున 

స్వామికి మేల్కొలువు మొదలుకొని రాతి ననళింపు 

శేనవరప జరిగాడు వివిధ పూజలందు, ఉభచారములందు, 

ఆయాననుయములకు తగినట్లు చానీణ నృత్యగీకాలితో 

భగవంతు బాళాధించెడునారు పుష్పాంజలి, మేళ్ళపొ ప్తి, 

చరిత, శొన్తుళము, నననంధి, సమపాద, భుజంగ, శుభ 
లీల మొదశై నవి వారిచే |ప్రడర్శింవలడు |వ్రక్యేక నృత్య 
ములు ఈ నృశ్యములన్నియును థరతళ్శాత్త్ర్యము కనున 

రించి, కొ కిలో "పెంపొందించ బడినలి ఇందు 

'లోకధర్మి! కి శాన్సలేదు వివిధ ఆలయనులలో ఇ 



ఆంధ్రులు = నృళ్యకళ (చరిత్ర) 

జేవళములోని మూర్తి నమసరించి, స్వామికి ప్రీతిని కలి 

గించునట్టి కరణాంగనోరములతో కూర్చబడిన నృత్య 

ములు మొకమే (వరర్శింపల డెడివి అంతియేగాక (ప్రాతః 

కాలమున కొన్ని నృత్యరీతులు [వదోనళాలమున కొన్ని 

నృత్యరీకు లుంజెడీవి అట్టివే శిబాలయములలో (ప్రదర్శిం 

చెడు సంధ్యాన్భత్యము భుజంగ శాన ఆలయనృత్యము 

అన్నియు, నృ త్త ప్రాఛావ్యమైనట్టివి ఇందు 'రేచకములు, 

కరణములు, ఆంగవోరములు, మండలములు శాస్త్రీయ 

(శ్రమము ననుసరించి (ప్రదర్శించుటయేగాక, ఈ నృత్య 

ములలో నుపయోగించిన శాళములుగూడ - గణపతి, 

ఇంద, విష్ణు, రుద్ర మొదలయిన ఆవూర్య కాళములు, 

వృత్తము ఆయా కాళముల శ్రీయల ననునరించి 

కూళ్చెడివారు 

ఆలయము వెలుపల విశోఛార్థము వ్రదర్శింవబడిన 

నృళ్యరీకులే కురవంజి, యతగానములు ఈ నృత్యము 

లకు శా్త్రముతో సంబంధము లేరు 'వాట్యథర్మి' కన్న 

“లోళధర్శి? యే. యిందు విశేనముగా (ప్రాముఖ్యము 
వహించును ఇది జేశీయ విద్య ఆలయ నృత్యములను 

*మాళ్ల' నృత్యరీకులుగా, కురనంకి నృత్యములను ' దేశ! 
నృశ్యరీతులుగా చేర్కొననచ్చును అయ ప్రాధాన్య మైన 

అంగచలనము ఈ వృక్యములలోని విశేషము జక పురాణ 

గాథ ననునరింళి వీవ నృళ్యమునల్పినను, శథను పొడుచు 

మధ్యనుధ్యన ఉళ్చానాముగా నుండుటకుగాను, ఆ గీతము 

యొక్క లయకు కగినట్లు అడుగ్ధులు వేయుదురు వాస్త 
విన్యానము (మ్ముచాఖినయము) వీరికి తెలియదు ఈ 

నృశ్యరీకిలో కాళముకం'కెనుు అయ శెక్కువ (ప్రభా 

న్యము ఉండెడిది పరనంజి అనగా 'కుఠవలుి మొద 

లైన ఆటఫిపల “ఆంజ నృ క్షవిశేషము దీనికే 'చిండు" 
అనిగూఢా పీభుచుట కద్దు అశ్లే యతగానము యశుల 
(జక్కుల) గానపద్ధతిమై యున్నది 

కురనంఖి, యేశగానములందు అదిలో ఒక్క రేన్ఫత్య 

మాడుచు కథచెచ్పెడునారు. (శేటిశాలవు వారికథల 

వలె అటు సింగి, సింగడు అను పాత్రలు వృష్టింపవిడి 

నవి వీరిద్దరును కథలోని వినిధపాత్రలుగా మారి న్యత్య 

నూడెడువారు, తరువాత కొంశకాలమునప కథను 

నడుపుటకుగాను కోణంగి (తోడిగాడు) అనుపా్ర (వేళ 

'చెట్టబడినది ఈ మూడుషా|శ్రలే కథనంతయు నడ"వెడు 

చారు నృత్యమందు వీరు పాడెడు నంగీతరచనలు 

శ్రిపుటలు, ఆర్థచండ్రికలు జం'వెలు, ధవళములు, శోక్లన 

ములు, ద్విపదలు కందము మొదలై సివి, లయ (ప్రాధా 

న్యము కలవై, వృశ్తమునకు నూతము అనువై నట్టి రచ 
నలు గరుడాచల యతగానము (చెంచులత్మీనాటకము) 

(శ్రీగిరికురవంజే, న్యుగ్రీన విజయము ఈ కరగతి! చెండిన 

(ప్రాచీన యతగానములు 

నృశ్యమందు వూర్వకథ ననుసరించి అనేక పాత్రము 

లను (్రవేళబెట్టి, ఆపొత్రములచే మాట్లాడించు విధానము 

శరువాతవచ్చిన వీథిబాటకములందు గాననగును 

“ శాల[కమేణ చాసీరి నృత్యము ఆలయముగాటి 

ఆలయ (ప్రాంగణము (ప్రవేశించినది ఉత్సవమూ రిని 

ఊరేగించి కళ్యాణనుంటమునై అధిస్టీంపజేం, ఆ స్వామి 

శిదురుగా నృత్యము సలువబడెడిరి ఆ నృత్యము అభివయ 

ప్రాథాన్యమై, ఆళాధన (ప్రాధాన్యముతగ్గి అచ్చట జేరిన 

(వేవకుః వినోడమునకు చేయవిజెడు |వదర్శనముగా 
శయానైనరి ఆలయములో మాము, మూలవిళాట్టున 

"శెదురుగా ఛానీలు ళాస్త్రీయ నృత్యమనులనే | వదర్శించెడు 

వారు పిమ్మట కొంతశాలమునకు చానీల నృత్యకళ, 

గణీకలిచ్వారా, రాజాంతఃవురను [ప వేశించినడి దర్బారు 

విద్య ఇాస్త్రీయ కళమొనను, ఆధ్యాత్మిక భావముల 

కంళగా విలువ నివ్వక, రాజసభలలోని వండిక, రసీక 

జనులకు విజ్ఞానముళోగూడిన వినోదము బిచ్చెడిది పామర 
అన రంజకముగామండి, (పకృతి నై. ఆధారవడుచుండిన 

“డేశిళళ” యగు కురవంజి యతగానములకు గూడ 

కొత్రను పెరిగిన పండితుల ఆదరము లభించినది రాజ 

వభలలో ఈ విద్యకు ఆదరము లభించినంత నే భరత విద్య 

యందు పాండిత్యముగల అచార్యులు యతగానములను 

రచింప మొడలిడిరి ఈ యతగానములను రాజనుండిరో 

ములలోన్సు వళ్లెసట్టణములందును భరతమును, అభినయ 

మును 'శెలినిన 'వేళ్యలు (ప్రదర్శింశెడుభారు శాని ప్రభు 

వుల రంజీంన 'కేయుటమే వీరి (పథమ కర్తవ్యమగుటచే, 
వీరియొక్క కళయందు శాత్రుళొగము. వానాటికీ 

ఉణింపపొచ్చినరి ఆ విద్యతోపాటు, వేళ్యల  కీవిత 

విధానము గూడ ఈ కళకు కళంకము శెచ్చినది 



అట్టి కోచనీయపరిస్థితలో మన వృత్యకళ పూర్తిగ 

నళించిపోకుండ శాపాడుటపు, “వాట్యమేళములు' మన 

'శేభములో ఉద్భవించినవి శాస్త్రము నెరిగిన క్రాహ్మణ 

వండిళులు, ఈ మేళములను నృష్టించిరి వీనియంచు 

్స్రీంపు స్థానములేదు సరిగచా, (స్త్రీలు నృత్యమొడుట 

యీ మేళములవారు పూర్తిగా బహిన్కరించిరి వీర 

వాటకములందు (స్త్రీ పొశ్రమును గూడ పురుషులే 

భరించెడరు వీరు ఇట్టులుగా కయారయి, 'కేశములోని 

మారుమూల వల్లెలుగూడ నంచారముచేనీ, (ప్రరర్శనను 

లచ్చి, నృత్యగిశముళచ్వారా మన పురాకోతివోనముల 

లోని రననంకమైన ఘట్టములను అభినయించి, wr; 

మూడి పానార్య (వ్రళానీకములో మత(వ్రచారము 

వారు కనుక వీరికి (ప్రచార నర్తకులని "పేరువచ్చినది 

ఆదిలో వీరు శినవంబంధమైన కథలనే నృత్యమాడు 

చుండిరి కృష్ణళక్తి 'శేళములో (వలిలిన తరువాక 

కృష్ణ్రపర మైన భాగవత కథల బాడుట మొదలిడిరి నొటి 

నుండి వీరిని భాగవతులనియు, వీరు ప్రదర్శించు నాట్య మేళ 

ములను భాగవతము అనియు పిలుచుట ఆచార మైనది ఈ 

శాలమునుండియే 'దానీల నృత్యకళము నట్టున మేళము 

రినియు నాట్య మేళములవారిని భాగనశులగియు, 

సిలుచుట (ప్రారంథమయివది ఈ భొగనతులలో కూచి 

పూడిచారు ముఖ్యులు వీరు (బ్రావ్మాణులు నంగీతము 
కరతము, మం[క్రళా(న్త్రములి నెరిగిన వేదాధ్యయన 

పరులు కూచిపూడి భాగవకులకు భరతవిర్య చేర్చినచారు 

యోగి సిద్ధేం్యద్రులవారు వీడు “పొరికాకానరారణము' 

అను ఫాటకమును రచించి కూచిపూడిచారికి నేర్చిరి నాటీ 

టాచిపూడివారుు వోరి శరువాత తరములవారు కూడ 

నృత్యము వాళాధించుటవగాను, గోల్కొండ నేలిన 

శానీషా యొడ్డనుండి కూచిపూడి అగ్రవోరమును వాన 

ముగా ఐడనీరి అంతియేగాక కూచిపూడిలో పుట్టిన (పః 

శ్రావ్తుణబాలుడు యు క్షనయన్ను వచ్చినంత వే, నృత్య విద్య 
నళ్యనించి, శన కీవితముళో నొక్కంపామైనను గశెళట్టి, 

ఆలయములో స్వామి కెదురుగా, శామకలాష మాడవశె 

నని శానొంచిరి అ నంప్రడాయమును వేటికిని కూచిపూడి 
బా కనునరించుచున్నారు కలొపములతో (ప్రారంకమైన 

వీరి నిర్య కాలక్రమేణ, వీరి ఛాటకముతలో కళాశాన్థ 

ఆంధ్రుల = నృత్యకళ (చరిక్ర) 

చందుకొన్నది కథననునరించి ఆభేక పొత్రములు (వ్రవేళ 

"పెట్టబడి, ఆ పొత్రములచే మాట్లోడించు విధానము వీఖి 

శాటళములిందు గాననగును అట్టు (వచేశించు పత్రముల 

నంభానణములు దరువులి గూవములోను ద్వివధ, 

నీపార్థము, సీసము, కంచార్థనము, కందము మొగతైన 

శేశీయి ఛందస్సులందును, చంసకనూల, ఉత్పలమాల, 

వంచళామరము, శార్దూలము మొడల్రైన వృత్తము 

అంచును రచింసబిడినవి ఈ రచనలచ్యాళా రాగములకు 

(ప్రాముఖ్యము 'పొచ్చినది మరియు నృత్త (ప్రాధాన్యము 

శేగ్గి, నృత్యము సెపొందివది 

చై విధముగా భాగవత మేళములచారు కకా 

నంన్క రీణోధ్యనునును ఆరంభించి కళయొక్క 

ఇాస్రీయకను, పవిత్రతను కాపాడుటకు పాటువడుచుండ 

కాజ రశ్భారులలోని నృత్యకళగూడ "పేష్కు మాద్చలను 

శెందీనది 'రాజనర్తకులు యకగానముళలో = శాస్త్రీయ 

నృత్త నృత్య అభివయరితులను (వవేశపెట్టినను చారు 

నృళ్య వాటళముల |ప్రదర్శనముళతో సంతృవ్తీ చెందలేదు 

యకతగాన పద్ధతిలో (వ్రదర్శింబడిన నొటళములోని 

నృత్త నృత్యములు కథ ననుసరించి శేయలడుటనే ఒక 

(క్రమవర్థలిలోనుండ వీలులేదు నాటకము ననుసరించి 

అందలి పాత్ర లోనణార్థము, దరువు లేర్చరుచలడి 

యుంకుటబే నర్తకి కొన్ని నీబంధననులకు కట్టుబడి 

యుండవలెగావున నృక్త నృళ్యములందు విజృంభించి 

శన ప్రతిక వెల్లడించు అవశాకములేదు ఈ లోటులను 

డిర్చుటకే రాజాష్థానములలోని వేంగీత బిచ్వాంనులు 
చాటళ కథతో సంజంధము లేకుండ, నంగీళ (పాశాళ్యమై 
నృ శ్తనృత్యములంరు పూర్తిగా న రృకులు తను పాండిత్య 

మును (వ్రదర్శించుటకు అనువైన రచనలు చేసిరి అనియే 

స్వరవళ్లి వులు, జాశిస్వ్యరనులు, శబ్దపల్లివులు, శష్టములు, 

శీళ4కలు, పద'శేళకలు, శౌవదశేళికలు, దురువరకే?ికలు 

మొదలైనవి స్యరపల్ల వులు, కస్టిపల్ల వులు, జా తిస్వరములు 

నృత్తమున కనువైవట్టి రచనలు ఇందు నర్తకి పల్లవి 

బాశారముగా జేేళొని, లివిధరీతుల గాగమును నందా 

రము శేసి, వివిధ భాతులలో అడవులు [ద్రదగ్భీంకెడిది 

ఛాటినుండే నృత్త “అడవుల కూర్చు (ప్రారంభమైనది 
తత్స్చూర్యము నృత్తమందు ఆడుగుకే గాని అడవులు 



ఆంధ్రులు నృత్యకళ (చరిత్ర 

(గ్రదర్శించే సం|ప్రచాయము లేదు 'అడవు అనగా ఒక 

నృ త్తవా స్తమును, దాని కనుగుణముగా పొదవిన్యానము 

శేర్చి, వివిధగతుల (వస్తారముచేసీ ముగించుట అడుగు 

అకు ఇట్ట క్రమము లేదు మృదంగగతిని గాని, ఇకిని 

గాని అనుకరించి, ఆయ (ప్రాశాన్యముగా పొడనంచల 

శముచేసి ముగించుట ఆడుగు శబ్దములు, వదశేళికలు, 

తరువులు నృత్యమున కనువైన రచనలు ఈ నర్షనొళ్ళళ 

రచనలకు ఆంగిశాభినయను (ముబ్రాఖివయము) [వద 

శృించుచుండెడువారు 

వై శరగతి రచన అన్నింటియందును నృ క్ష నృత్యము 

అకు అనేశాళమున్నను, ఛారశీయనృక్యకళకు శలమానిక 

మైన సాక్సికాళినయమునకు ఈ రచనలు ఉప యోగించవు 

శావున న ర్తకులు నృత్త నృత్యముఖతో తృ ప్టిచెందనలని 

వచ్చినది ఆ లోటును గూడ తీర్చి, మన నృత్యకళకు 

సంపూర్షత్వముభేహద్బట కేగాబోలు జే శ్రయ్య వదరచన 
చేశిను ఈ వద్రములు విలంబిక లయను గలిగి, శృంగార 

రన (పొ బాయశావాయకులకు సంబంధించి 

యుండుటబే కేనడానీలు వదాభినయముచ్చ్వార పొత్యికా 

భినయముతు (ప్రదర్శించి తను కళకు నంవూర్ణత్వము 

శేకార్చుకొన్చారు నాట్నరకు రరువుల కిచ్చిన అగ 

స్థానము ఇప్పడు వదములకు లభించినడి భాగవత మేళ 

ములవారు గూడ తము నాటకములలో రనన 'గ్రట్టముల 

నభినయించవలవినవుడు, దరువ్వృలతోపాటు నదరచనలను 

గూడ అభినయించుట (ప్రారంభించి. ఈ రీతిని ఆలయ 

ములలో అరాధనళళగా (ప్రారంభమైన చాసీల నృత్త 

గ్రళాననుగు శళ, [క్రమముగా శాజదర్నారురిలో నృత్త 

నృత్య అభినయాదులలో విళానము'కెంది, పరిపూర్ణత 

నొంది, సంపూ ర్థకళగా విరాజిల్లి నది కురవంకీ రూప 

ములో నుండిన జేశీయకళ, ఇాగవతమేళ పండితులే 

నంప్కరింపలిడి వీథి నాటకములుగా |ప్రభ్యాతిగాంచినది 
డ్రాన్నాణమేళములబారు అబేళవిథములై న శాస్త్రీయ 

విధానములను యశగానములందు (ప్ర వేళవిట్టినను, 

తిక్కులవారి విర్యనూత్రము ఇంకను (ప్రొచీనరే+ 
సంప్రడాయము ననువరించియే (ప్రదర్శింవడుచున్నది 

వీరి కథ నడువ్పనిధముగాని, దరువువట్టుగాని అతి (పొదీన 
ముగా నుండును నీధి నాటకముల పూర్వపు “కేశి 

స్వరూపమును మనము శలంగొణములోని 'ఐహురూపులి' 

కళయందును, ఆం|ధ్రపొంతములోని జష్టల, యాగాది, 

చానరి భాగవతుల వాట్యములందును చూడగలము 

ఇవి గాక తోలుబొమ్మలాట, బొమ్మళాటగూడ మన 

కేళములోని |వ్రచార నృత్యకళలలో (ప్రాముఖ్యము 

వహించిన విద్యలు ళోలులొమ్ములొట అనీ (ప్రాచీనమైన 

విద్య డను పూర్వము శాతచావొనుని శారిమునుండియు 

తోలుబొమ్మలాట శెలుగుకేశములో [ప్రచారములో 

నున్నట్లు చరిత్రలు చాటుచున్నవి ఆం(గ్రదేళమునుండియే 

యీ విద్య, మన నృత్యకళతోపొటు బలి, కొవా ద్వీపము 

లకు (ప్రొకినది వొరికథ, బుర్రకథ, వంబిలకట్ట మొదతై న 

వీశోరములుగూడ వురాతన యక్షగాన విధ్యనుండి చీలి, 

(ప్రత్యేక కళలుగా వీర్పడిన విద్యలు 

ఈ నృత్యరీకులేగాక నారాయణకీర్థయశీం ద్రులవారిశే 

రచింవబిడిన *ళృష్ణలీలా తరంగిణి లోని తరంగముల 

వృత్యమాడు (వశ్యేక నర్తకులుగూడ ఆంధధ్రదేములో 

నుండిరి తరంగములి నృత్య మొక (ప్రత్యేక కళ తరంగ 
నర్తకులు కాళ లయలు స్వాధీనమందున్నట్టు మరొకరి 
యందు గానము శాశమును విన్యోనము జేయుచు 

నృత్యముచేయట చూచినవ్చుడు, వారు 'లయతో ఆడు 

కొనుచున్నారా ?* అనిపించును 

జోగమువారి కచ్చేరి నిద్య మూడు విధములుగా 

వీడిపోయినది 'మేళ ములు, మేజువాణి, వకోపొ శ్రనృత్యము 

కోగము మేళములందు నుమాగు సం(డెండు మంది తీ 

లుందురు వారిలో శాత్రుము నెరిగిన నర్తకి "పెద్దగా 

(బాయకుకాలుగా). నుండును మేళములందు నృత్త, 

నృశ్యములుమా|త్రమే |వ్రవర్ళింవలడును పొధారణముగా 

ఈ నృత్యరీకి &రేగింపులకు ఎక్కు. నగా నుసయోగించును 

'మేజుచాణీయండు (బ్రతి నర్తకి తనయొక్క విద్యను 

(వ్రదగ్శించుటకు అనశాళముండును సగములు, వర్ణ 

ములు, ల్లోకములు మొదలైన (ప్రసిద్ధ రచనలు ముఖ్య 

ముగా అభినయించెదరు అభినయమే (ప్రక్యేకముగా 

మేజావాణిలో చూడనలనిన విశేషము ఆలంకార 

ఇాత్రము, కరకళాన్త్రము చెరిగి శావ్యవురాణేతి 

వోనములండు పొండిళ్యముగల్లిన శాయటరాలు పొఛా 

రణముగా మేజువాణేళో 'సదము' నభినయించును, 



వదముళోని నాయికను సొత్విక సంచారులతో రంజింప 

శేయచు, శాశ్ర్రముల నెరిగిన విద్వాంనుని (ప్రశ్నలకు 

సమాధానము చెవ్పగలిగెడు సొమర్థ్యముగల నర్తకి 

మ్యాతమే పథలో గళ్టెగట్టి పదము పట్టుట కర్త్యురాలు 
వీళపాొశ్రే వృశ్యము.. ఇచే 'బేటిశాలముబో కరత 

వాట్య మమ “పేరుతో |ప్రిద్ధిగాంచినడి ఈ నృత్యరీతి 

పంష్థానము లున్న |ప్రజేశములలో “వెంఫొంది (ప్రచారము 

లోనికి నచ్చినది తంజావూరు, శాళసాస్టీ కార్వేటి నగ 

రము, వేంళటగిరి, పికావురము, ెద్దావురము, కొల్లా 

పురము, విజయనగరము మొదలయిన సంస్థానములలో 

ఆ రాజుల పోవేణములో వృద్ధిదెందినది ఇందును శ క్రియ 

నంస్థానము అందలి (విజయనగరము, "వెద్దావురము మొద 

లయినలి) విద్యకును, బెలనురాజుల శాజ్యములలోని 

(శంజావూరు, వెంకటగిరి, పిశావురము, బొబ్బిలి మొద 

ళయినలి) విద్యకును చాల శేద మున్నది ఈ సద్ధకి నృత్య 

మందు ఒకే నర్తకి పాల్గొనును, నాట్యాచార్యు డామె 
శాడించును నృత్యము “మేళపా స్తీ లేక 'అలిరింవు' 
అను నృ శ్తముతో [ప్రారంకమై 'జానళీ లేక 'లిల్లానతో 

ముగియును ఈ నృత్య నెం[ప్రడాయము నృ త్తముతో 

(ప్రారంభించనిడి, నృత్యము (వదర్శించీన శరువాళ ఆఖిన 

యముతో ముగియచున్నథి భారళచేళములోని నృత్య 

రీతు అన్నింటిలోను ఈ నృత్య నంబ్రేదాయమందు 

మాతమే, నృత్త వృత్య అభినయములు శాస్త్రీయ 

దృక్చథములో, చక్కగా నమపాళ్ళలో పోసీంపజడు 

చున్నవి 

నంస్థానములిందు 'చర్చుకట్టు నాద్యనృత్య'మని 

మరొళ నృత్తరీతి [వచారములో నుండినది ఈ నృత్య 
రీకియందు సుమారు వం డెండుమంది డోలు (గంగ) 

వాయిద్యకులు, న్నాయి పొటగాండు ఇరుప్రక్కల 

ఎదురెదురుగా నిలబడి 'వాయిగ్యముల చాయింతురు 

వారిమధ్య వీబడి లేక ఆరునదినుంది శ్వేళాంబర ఛారిణు 

అయిన బేవచానీలు జాబులుదీరి నిలునవిడి యుందురు 

సన్నాయి వాన్టైగాండ్రు ఆశి విలంలికలయలో 'ఛౌళ 

వర్షములను వాయించెదరు ళృంగికేరి చాద్యకులు ఆ 
వర్ణము యొక్క అయను 'దెట్బచు శాల “నై శాలము 

అలో |ప్రస్తారము చేయుచు వివిధ జూకులందు జకులను 

ఆంధ్రులు = నృళ్యకళ (చరిక్ర) 

కట్టి వాయించి తీళ్ళానించెడివారు నర్హశణు లందరును 

వక కాలమందు ౪ పాటయొక్క అయ ననునరించి అడ 

వులు పట్టి, పై శారిమందు లీర్మావించెడివారు ఇది రియ 

(ప్రధానమైన బృంగనృత్త విశేషము 

నృత్యకళ, ఈ విధముగా కురివీద్య, వ ర్తి విర్యగా 

శయారయి |వ్రజ్యేక తరగతులకు చెందినశాశే దీనిని ఆరా 

ఢించుటశే, సంఘములోని యితరజాకులవారు-స్రీ) 

వురుషులు తనుయొక్క వినోచార్థము, పర్వదినము 

అందు అందరును ఓక చోట గూడి సంతోనముగా 

శాలము గడుపుటకు కొన్ని నృక్యముల శేర్చరచుకొనిరి 

అవియే జానపద నృళ్యములు ఈ నృశ్యములకు శాశ్ర్ర) 

ముతో ఎక్కువ సంజంధముకేదు (వ్రజ్యేక $తణ, సాధన 

అననరము లేనట్టియం, అందరి!ని అందుజాటులో నుండెకు 

విద్యలు ఈ జూనపడ నృత్యములు అర్టివే వళ్లెలందలి 

త్రీలు ప్రదర్శించెడుగొల్చి, కోలాటము, (వితుకన్ములాట 

మొదలైనవి తెళంగాణములోనీ మారుమూల [పాశము 

లలో కోన్ని తెగలకు చెండిన పురుషులు ప్రదల్శించెడు 

కోలాట నృత్యమందు కొంత పొండిత్యము గానవచ్చును 

అశ్లే విశాఖ జిల్లాలోని 'త"ప్పెట గుండు' నృత్యము, కృష్ణా 

గుంటూరు జీల్లాతిలోని 'గుక్ణము అట) గుజ్ణము ఆట ఒక 
చిత్ర నృత్య రీతిగా "వేర్కొనవచ్చును. గుజ్ణమునప్య్క 

మృదంగ 'వాయిద్యము ననుసరించి కాళ అయలలో 

కారీర్ణముగా నృత్యమాడుటన శితణ ఇన్వడును ఉత్స 

వములండు, ఊరేగింపులందు ఇ్విధముగా శితణవోొందిన 

గుజ్జము కాళ్ళకు గజైలు కట్టి పొటకుడు పొడే గీశము, 

కాళ లయల ననుసరించి మృదంగజకులకు గుజ్జముచే 

నృత్యమాడించెదరు ఇని గాళ మాయ గుజ్జములు, బుట్ట 

కొమ్మలు మొడలై నవానిలో నునుష్యులు లోకం ఉరేడ్ 

వాని నాడీంకురు 

ఇెలంగాణములో జోగుజాలికి చెందినవారు వ్రరర్శిం 

చెడు 'జోగాట” ముఖ్యముగా పేర్కొనదగిన నృత్యము ఈ 

నృత్యము డవ్చల భాయిద్యముల ఆభాఠరముతో జేయ 

బిడును 'జోగాట' నూలమౌడిగకులములవారిలో ఎవరైన 

చనిపోయినప్పుడు శనమును ళళానమునకు గొలిపోవు 

నవుడు ముఖ్యముగా ఆడురురు, వీరి నృత్యరీతు అన్నింటి 

లోను 'విండోత్స క్తి (క్రమమును వర్షించు. నృళ్యము 
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ఆరధ్రాలో = వాజీజ్యము 

ముఖ్యముగా చూడదగ్గదీ శః నృళ్యను వాగుగా తిలకం 

చిన సంగిత రళ్నాక రములోని పారంగబేవుని పిండోల్స్తి 

నృత్య (క్రమమును కహా ఇచ్చును 

ఆలయము అందు బేన చానీలు నృత్యపూజ యంధు 

పొళ్ళొనినము వీరశైరము మన దేశములో (ప్రజలముగా 

నున్నప్పుడు కైన నుకస్థులలో వురుషులు గూడ ఆరాధన 

నృత్య యులు చేసిడివారు ఆ నృత్యముల కే “వీరవాట్య 

మ'ని పేరు కేతఖడ్లము, డాలు ధరించి ఖడ్గము లెడు 

శచనలను గానముజేయుచు, గంభీరముగా వీరంగము 

పలుకుచుండగా వీశావేళముతో వీరముస్టి నర్తకులు 

నాట్యమాజెడుబారు. ఈ నృత్యము శాండన సర్థకికీ 

చెంగినట్టిరి ఇట్టివే అమ్మవారు పూజలందు (ప్రదర్శింవలడు 

గరగ౭ నృత్యములు, సింహాచల స్వామి |ప్రీశ్యర్థముకేయ 

బడు "సేన, సల్నాటిసీనులో వీరుల ళొలువులందు 

వ్రదళ్శించండు కొలువు నృళ్యములు 

ఈ వృత్యరీకులుగాక ఆంధ్ర జేళఘులోని అరణ్య 

ములలో నివసించెడు ఆటినికుల = (కోయలు, చెంచులు, 

గోండులు, మగాళి, సనరలు మొద లై నవారు) నృత్యము 
అచేళములున్నని ఇందు (వకృతి ఆరాధన నృళ్యములు, 

ముకువుల నృశ్యములు ముఖ్యము ఇశన్నియును బృంద 

శృత్యములు వర్వధినముఖండు కొన్ని వందలమంది 

త్రీలు పురుషులు ఒకచోటగూడి యీ నృత్యములందు 

పొల్గొందురు, వీరి నృత్యము అయ |ప్రశానముయి, సాధా 

రణముగా (శ్రిశ్రగతిలోమండును 

+ కొళవరకు ఛా(క్రులిందు డీపాల వెలుగులో (ప్రదర్శిం 

శెడు నృత్యకళనుగూర్చి మాత్ర ముచ్చరింపబడినరి అట్లు 

గాక డినమంగే వివిధ వేషములు ధరించి (ప్రజలను రంజింప 

జేవెడు పగటివేనములనారు గూడ మనజేశములో 

నున్నారు ఈ పగటివేషములవారు అకిప్పురాకన కాలను 

నుండి మనడేళములో నుండిరి కళింగ గంగరాజు పగటి 

చేవముఅవారితో కేరి శతువుళను ఇంపినట్లు ఒకకథ 

(ప్రడారనుళో నున్నది భాగవకమేళములచారినలెణే 

వీరుగూడ తను విద్యను చేళకళ్యాణనునకు ఉవయో 

గించిరి 

ఆంధ్రుల నృశ్యకళకు కంఆవురి'నేలిన "నాయకరాజుల 
శాలము న్వర్థయుగముగా 'చీర్కొననచ్చును ౪ శాలము 

సండే యతగానము (ప్రభువుల అదరణములో శన్ర్రీయ 

నృత్య నం పధాయముగా వృద్ధిపొందినది వాయక రాజులు 

కళాపోనకులేగాక, స్వయముగా అనేక యతగానము 

లను రచించిరి ఆశాలములో చోపదశేశిక్కు దురువద 

శేశిక, వదశేశిక, నవవదము, జక్కిణ్కి కొరము, "పేరిణి, 

కేశి నుదనశిలద్యూతము, కందుక క్రీడ, గుజ్జరి, రండ 

లాస్య, కోపు, చిందు బాల్విచి, విల్వేడు, గుజరాశిదేశి, 

కుభలీల్క కొరవంజి ఆను 19 రకముల నృత్యరీతులు 

ళాజదర్భారులోని న ర్తకిణులు |పదర్శించెడుబారు ఆ 

శాలనుందే కచ్చేరి నాట్యము [కమపద్ధతిని (ప్రదర్శించు 

విధానము వర్చరుపబడినది తరువాక వచ్చిన మవోరాష్ట్ర 

రాజులుగూడ అనేక యదగానముల రచనను జేసీ నృత్య 

కళను పోపించిరి లాయలళాలములో రాణివానము 

వారు న్నర్యకళ వారాధించినట్లు చరిశళనలన జెలియు 

చున్నను, వాటి నృత్యరీతుల వ్వరూవము మాశ్రను 

కెలియవచ్చుటలేదు శాళతీయ |ప్రథువుల శాలములో 

ఆరాధన నృత్యకళ | ప్రసిద్ధిగాంచినది శాళతీయుల చాటి 

ఆలయములను తిలకించిన గర్భగుడి శెదురుగా, నండి! 

వెనుకనే దేవదాసీలు నృత్యమాడుటకు సుమారు ఎనిమి 
దడుగుల వ్యానముగళిన వలయొశారపు చదువైన రాశి 

నమశ్చిడువారు నర్తిక అరాతివై నృత్యము శేసెడిరి 
ఇట్టి వీర్చాటు హిందూ 'కేళనులోని మరి వీ ఆలయను 

నందును గానరాదు, కాకతీయులు నిర్మించిన ఆలయము 

అందు స్మూకమే యిట్టి నృఠ్య వేదికల యేళ్చా 

ట్లున్నవి 

ఆనాటినుండి నేటివరకు ఆంర్రబేళములో నృత్యకళ 
"పెంలోంచీన విధమునుగూర్చి యిందు మాత్ర ప్రాయముగ 

చర్చంచబడినది ఇచ్చట పేర్కొనిన నృత్యరీతులను 
గూర్చియు కయాసద్ధకులను గూర్చియు విపులముగా 

నిచ్చట వినరించుట కవళాళములేదు 

నరా 

ఆంధ్రులు . వాణిజ్యము += క్రీస్తుకు పూర్వశాల 

మున ఆంధ్రదేళము ఆరణ్యాములత్రో నిండియుండి, చిరుత 

వులులు, "పెడ్దపులులు, వనుగులు, పాములు మొదలగు 

వానికీ ఆకరమై అక్కడక్కడ నివానము శేర్పరచు 

కొన్న కాతులకో జనసడములత్రో విలనిల్లి యున్నట్లు 



వర్శింపబడినది శాని క్రమముగా ఆనసంఖ్య అభివృద్ధిచెంది 

పల్లెలు, పట్టణములు వర్చ్పడి, పరిపాలనా వీఛానము 

నిర్మిశమయి, ఆంధ్ర ఇాతవావొన రాజుల శాఅములో 

ఉజ్జ్వలమైన చాగరికతను ఆం(ధదేళము అనుభవించినది 

చాగరకఠళోపాటు వర్తక వ్యాపారాదులు అభివృద్ధిరెండి 

న్వదేళములో చేశాక విబేళాలలోకూడ అఖిమానింపలడిన 

వస్తువులను ఉకృ త్తిచేసి ఓడలలో వాటిని ఇతర చేశొలకు 

ఆం(ధ్రదేళము నంఎనట్లు తెలియుచున్నది దతిజావథము 

నకు తూర్పున, పశ్చిమమున, ముఖ్యమయిన శేవువట్ట 

శాలు అభివృద్ధి చెందినవి అంధ్ర సముద్ర తీరాలలో 

ఓడలిను కట్టుట, వాటిని మరన్ముకు శేయుట, కశ 

ఓడలతో నము[దయానము పాగించుట మున్నగు వనులు 
విరివిగా జరిగినవి శాతచావొనుల రాజధాని కృష్ణాజిల్లా 

లోని | శ్రీకాకుళము శాతవావొన రాజుల నాణెములవై 

ఓడను చిక్రించుటనలన విజేశయానము, జ్యాపారము 

విశేవముగ అఖివృద్ధిగాం చినట్లు మనము ఈహించవచ్చును 

శాతవాసానుల శాలమునాటి నర్తక వ్యాపొరములకు 

అన్పద మైన "రేవు పట్టణములు ఇప్పుడు శిథిలావస్థలో 

కనుపించుచున్నను ఆనాడు వైభచోవేశములై న వర్తక 

శేంరాలుగా ఉండినట్టు చర్మెత్రశారుల రచనలనుబట్టి 
శలియచున్నది క్రీ క 174208 వరకు వరిపొలించిన 
గాతమీప|క్ర యక క్రీ శాతకర్ణి విచేళ వ్యాపారమును 

విరివిగా ప్రోశ్సహించినాడు భుంటపాలి శేవు, గూడూరు 

ళీ (్రగిర్ధిగాంచినవి చిరిన్లన్ అను (గ్రంథములోను, 

ట్రాలెమీ అనునతడు రచించిన ఆనాటి భూగోళ (గ్రంథము 

లోను ఈ "రేవులు పేర్కొనబడినవి భంటసాలను “కొంట 

కొలి అనియు, గూడూరును 'కడ్డూరు' అనియు 

వారు చేర్థానిరి కృష్ణానదీ ముఖచ్వారమును మ'ేఠీయా 

అనియు మచిలీవ్టణము 'కేవును 'మైఫోలన్' అనియు 

వ్యవహరించినారు ఆం(ధ్రబేళముళలో దొరకిన రోమను 

చక్రవర్తుల ఇంగారు వాణెనులు ఘంటసాల 'శీవుపట్టణ 

మున జరిగిన వ్యాపారములో వచ్చినచే "ేరిన్లను అను 

(గ్రంథములో వళ్చిమమున భృగు కచ్ళ'ము అను బేటి 

[కోచ్ కేవువట్టణమును 'చారిగాళా' అని పేర్కొని 

దతీణలేళ న్యాపారము  ఇక్కడినుండికూడ. విరివిగా 

జరిగినట్టు 'ఇలీపిరి ఈ చేళమును 'అరియకం' అనిరి 

ఆంధ్రుల వాణిజ్యము 

అందులో అంబోదరు డను శాతవాహానరాజు దీనిని 

వరిషాలించినట్లు చెన్చజడి ఉన్నది రోము నగరము 

తోడనేగాక ఈజిష్టుతో గూడ సన్నిహిత వర్తకము జరిగి 

నది ఈజిప్టు చేళములోనికి వర్తక వ్యాపాళాలకోనము 

“ముబ్బణు' అను భారతీయుడు వచ్చినాడని ఈజిప్టు శో సనము 

లలో పేర్కొనబడి ఉన్నది దఓణమున కా చేరీ పట్టణ 

మనబడు 'కమళా! "కీవు విదేశ వ్యాపారములో ఘనత 

ఇెక్కినరి ఇదిగాక (కీన్తు పూర్వమునుండి వైన లౌద్ధనుత 

ప్రశారమున్నై విజేళాలకు యార్రీకులను చేర వేసిన 

శళింగపట్టణము. శేవు కూడ (ప్రాచీన మైనడే ఈ శేవులో 

ఓడలను ఎక్కి నిజయుడను కళింగరాజ 700 మంది 

శౌద్ధ భివవులతో నీంనాళము చేరిచాడగి కౌద్ధ [గ్రంథ 
ములు ెలుపుచున్నవి శాకినాడకు పదిమైళ్ళరూర 

ములో కోరంగి అను (ప్రాచీన శేవుట్టణము క్లీనీ 

శాలముభాడు వ్రసిద్ధి కెక్కి నది ఇక్కడ నౌకా నిళ్మా 

ణము విరివిగా జరిగినది శొతచాసాన ములో ఒక 

భాగమైన నేటి వక్చిమ గోచానరి జిల్లాలో గోడానరీ 
ఘుఖచ్వారములో (ప్రొలూరు అను శేవువట్టణముండెను 

దీనిని టాలెమీ కన భూగోళములో 'వేర్కొ'నెను శాత 

చావానుల శాలములో చైనా, లిర్మా, మియా, రోము, 

మొదలగు దేశాలతో అంధ్యడేళము విరివిగా 

విజేశ వ్యాపారము జరిగించినట్టు స్పష్టముగా కెలియు 

చున్నడి వ్యాపార వస్తువులలో అంధధ్రదేళమునుండి 

వనములు, అద్దకపు అట్టలు, డళ్కా మళ్లి నుంవంటి 

నన్న బట్టలు, బియ్యము, ఎగుమతి అగుచుంజెను దిగు 

మళులలో బంగారము, వెండి ముఖ్యముగా భెప్పరగినవి 

వస్తువుల ప్యాపారముతోళాటు, ఆం(గ్రజేళకమునుండి 
ఇర్భా; మలయా, సయాం 'దేళాలకు కోడూరు 'రేన్సనుండి 

వెడలిన యాత్రిక వౌళల ద్వారమున 'జౌద్ధతుకము 

చ్యాపీంచినది | 

ఇాతవావానుల తరువాత ఆం|ధ్రుశను సా(క్రూక్య 

స్థావనకు శయారుకేషి ఆంగ్ల సామౌొజ్యమును సుమారు 

మూడువందల ఏండ్లు వరిపాకించినచారు కాళకీయలు 

నీకి శాజ్యకాలములో గణవకిదేవు డను రాజు విదేశ 

వ్యాపారమును (ప్రోత్సహించినట్లు మోటుపల్లి శాసనము 

వలన తెలియుచున్నది, కాళీయ వంచిళలో (క్రీ కాళ్ల 



ఆంధ్రులు వాణిజ్యము 

బండి నుళ్ళారావుగారు “గఇవతిబేవుని కాలమున, తూర్పు 

తీరము జయించలిడినతోఢనే విదేశములతో వర్తకము 

ఏకవిగా పాగా రంభించను గుంటూరుబిల్లాలోవి మోటు 

వల్లి గొన్న శేవు వట్టణమై నరలెను తూర్బునందు బర్మా, 

చైనా కూర్చు దీవులు, సంవెళము మున్నగువాటి 

తోడను, వక్చినుమునందు అకేలయా. పొరళీకను? 

ఈజిష్ట మొదలగు జేళములతోడన్సు నర్తళము పొగు 

చుండెను గణవతిదేవులి మోటువల్లి కాననమునుబట్టి 

నిజేళ వర్తకమును వృద్ధికేయుటకై ఇతడు “కూర 

శుల్కము తప్ప తక్కిన వన్నుల నన్నిటిని రద్దుచేనినట్లును, 

వర్తకులకు, శారి యోడలను రడించిశట్టును ఇలియు 

చున్నది ఆతడు ఓడడొంగళను శితంచెను ఆయా వస్తువు 

లై సుంకముల నిర్హయించెను ఆ కాలమున | క్లీగంధము, 

కర్పూరము, ముళ్యాలు, దంతము, లోవొము, నూలు 

అట్టలు, కంబళ్ళు, మగంథ(ర్రవ్యములు, మిరియాలు, 

రశ్నములు ఎగుమకి చేయబడుచుంజెను పట్టు సామా 

నులు, గాజు, ఛీనాళర్నూరము, వంచచార్, గుజ్జములు, 

దిగుమతి యగుచుండతెను. ఇళ్లు మచితీపట్టణముగూడ 

ఆశాలమున గొప్ప డలేవుగాన, వర్తక స్థలముగాను 

ఉండెను " 

శాశశ్రీయల శాఅమునాటీ పరిర్ధితులను మార్కో 

పోలో ఆమ విశేళయ్మాకికుని వర్ణనల నలన 'కెలిసికొన 
వచ్చును మోటువల్లి 'రేవునుండి సాలీడు డారమునలె 

వన్నముగొ ఉంజెడు గుంటూరు వృక్తిదారముతో 'వేనిన 

మళ్లు'వెళ్లాలు ఎగునుకి అగుచుంజెడినట మోటువల్లి వడ్డ 

వజ్రాల గను లుండెడివని 'నిళోలోళొంటి అను ఇంకొక 

యాత్రికుడు (వ్రావినాడు ఈ జిల్లాలో దొరకిన రోమను 
బంగారు నాణెములు విదేళన రక ములో ఆంధ్రులు సంపొ 

దించుకొన్న నని మనకు శెలియుచున్నడి కాకతీయులు 

స్వయముగా శాశెములను ముద్రించి ప్యవవారములో 

ఉంచినట్టు (వాయలిడి ఉన్నది అనాడు దేళములో వర్ష 

కవు నస్తువులమీడ సన్నులను శాకతీయులు విధించినట్లు 

ఇలియుచున్నది వీటినే ఇప్పుడు మనము ఆచ్యాపార 

మంళములు "(రంజకం ౫) అనిఅనుచుళ్నాము 
వరంగల్లుకోటకు పోవు మార్గములో, ఖార్సా పాబుళోట 

వద్దనున్న శాననములో, బేశవ_ర్రళముమై ఆవాడు విధింన 

బడిన వన్నులు ఈ |క్రిండివిధముగా వర్జింవబిడినవి .__. 
నీలి _ మాడకు శెండులీపొలు, పోకలు లతకు పాతిక 

కూరగాయలు 6ండీకి పొతిక, మామిడి, కొబ్బరి మొద 
అయినవి _. జండికి పాకిక, నూవులు, గోధునులు, 

"వెనలు, వడ్డు జొన్నలు..ఐందికీ మానెడు, ఉప్ప _ 
ఇండికి ఫది పెరుకల మానిడు .. ఆవాలు మొదలగు 

కొలజండాలు _ మాడు పాతిక, తగరము, నీనము, 

రాగి, తులము ! కి జక వరిము, చంరనము తులము 

18 ఫలము , కర్పూరము లీచెకు 8 చిన్నాలు వాది 

మౌాడ(కు) తరళ, కన్వూరి...100 చిళ్నాలకు నీ చిన్నాలు 

పట్టు నూలు ._ తులం 1 8 చిన్నము, ఇవిగాక నుంజి 

ష్టము, ముక్యము, రు[చాత, గాటవూన మున్నగు వాటి 

యందును, రనుప్కు ఉల్లి, కాజు, కంద్క చెండలము మొద 

లగు దుంవధినుసులియందును న ర్రకముజరుగుచుండేడిది 

శాకతీయుల సామౌజ్యానంకరము ఉం ధడేళములో 

స్థాపించబడినది విజయనగర సొమ్రాజ్యము అ కారిము 

లోనే మభ్యాంధ్ధ, (ప్రాగాంధ (ప్రాంతములలో ఇ 

రాజులు బలిస్థ్యమైన దుగ్గమురిను నిర్భించుకొని శాజ్టుము 

చేసిరి వినుకొండ, కొండవీడు, ఉదయగిరి వెల్లూరు, 

కొండవల్లి, నిడదవోలు మున్నగు డుర్గములకు అధినతు 
అయిన రాజుల లాజ్యనులు ఆవిచ్చిన్న ములుగా పొగినవి 

వర్తక వ్యాపొరాలు విఖృంఖించినవీ లలితకళలు కొన 

సొగివవి చిన్నచిన్న వర్మికమరు అచేతములు అభివృద్ధి 

ఛేందినవి 

వ౦శ్రమణ (గ్రామము వర్మిశ్రనులకు మూలాధార 

ముగా ఉం'జెడిది విశ్వకర్శ ప్యుతులగు కంసాలి, కన్మురి, 
వడ్రంగి, కుమ్మరి, పాలె గృవా నిళ్మాణగర్త అనువారు 

బయలుదేరినారు. కీనలింగ నిళ్యాణములోను, చేవాలయ 

నిర్శాణములోను తక్కువ |వ్రతిళ వ్య శ్రమగుళుం జెడిది 
సొమ్ములు చేయట యొక (ప్రశ్ర్యేక కళగా వర్గిళ్లేను 
ఇిడ్డిరాజూల దై భనమునకు తగినట్లుగా సొమ్ములు చేయుట 
లిశేష (వతీభానంకమైన నరిశ్రమగా తయారయినది 
విజయనగర పామ్రాజ్యమునందలి వించోననమును గురించి 

అబ్బర్. రళాకు అనుకాకడు చాల శెద్దడిగా జిగారుకో 

ఖేయుడిన ఈ సింనోననము నుణులతో పొదగబడి, (వ్రనం 

చములో ఎక్కడను లేని వగికనముతో కూడినది” అని 



(వానెను "ఇటునంటి సీింవోననములు ఆభాడు విరివిగా 

శయారైనని రాగి, ఇ త్తడీ, కంచు, ఇనుము మున్నగు 

లోవ పరిశ్రమలు బాగుగా అభివృద్ధిగాంచినవి అనపోళా 

శెడ్డి (చాతాశాను ీమేశ్యరునకు 'వెద్దగంట సమర్శించెను 

కొయ్య చెక్కడాలు, దంతపు పనులు, క్షనుముపోక, వజ 

పరిశ్రమ ఎంతో అభినృద్ధికాంచినట్టు నూర్టోపోలో వర్శిం 

చినాడు వినుకొండ, వల్నాడు కాలూకాలళో బట్టల 

పరిశ్రమను శేందీక్ళశనుయినడి రంగుల అద్దకను విస్తార 

ముగా ఇరిగినడి సూరవరము శకానుగరము బట్టలు 

ఆతి (ప్రసిద్ధిగాంచినలి "వెక్కు రకాల నట్టుగుడ్డలు వాడు 

కలో నుండెను పెలీపట్టు, నీలివట్టు, నోంబట్టు, చేశ 

పట్టు, వ|జవట్టు అను రళాటు రంగురంగుల వట్టు బెట్ట 

లను 'శెలుపుచున్నవి "వెదగంజాము, చినగంజాము, 

ఉప్పుగుండూరు, ఉప్పశాట్ల మొదలైన (గ్రామాలలో 

ఉవ్పు ళయారయినది 

వ్యాపార నూర్జాల విజయనగరము, కందుకూరు, 

అద్దంకి, కొండవీడు, కొండపల్లి, నిడదవోలు మొదలై నవి 

వ్యాపార శేంద్రాలుగా ఉండెడీని నదులను “పుట్టఅచే 

చిన్న చిన్న వడవలలో చోుడుచారు. కనుకనే నంసార 

ములో ఎవరి పరిస్థితి అయినను బాగుగ మండనిడో "వానీ 

పుట్టి మునిగినది' అందురు వ్యాపారములో ఇెవళలు 

అను గోవెలస్తాలను చాజెడునారు ఇవి అటు, ఇటు 

చెండు పెద్ద నంచులుగ నుండి మధ్యభాగమున మూశిని 

కలిగి, గాడిదమీద వేయుటకు వీలుగా ఉండును ఈ వెరు 

కలి బ్యాపారముచేయువారు ఆ 'వేరుగల ఒకో కులముగా 

వ్యవసారింపబడినాడు. వీరు నలిఅలతో సన్నిహితముగా 

ఉండుచుందురు ్రీవైలము, (శ్రీవుళాంశకము మీదుగా 

అయోధ్యకు వీకమార్గము ఉన్నదట | కాతచావానుల 

శాలను మండి ఆంధరేళములో వృ త్తినంళూలు ఉన్నట్లు 

ఇానభొల మూలమున 'కేలియుచున్నది గ్రోణులు, నను 

యములు అని ఈ సంఘాలకు వస ఇి అష్టాదళనంఖ్యా 

కముగా ఉన్నవట ! కెలికులకు శ కళ వంఘాలు శాత 

ఇానానులి చాటి నుండి కిలఫీష్ట కాలను చీరతో 40 డెడీవి 

వేంగీ పరిపాలకుల శాలములో చేయికుటుంజాల కెళకులు 

(్ర్రనీద్ధుకెణారు, 'వీరథలంజ్య సమయ మనునది వ్యాపొ 
రస్థులి నంగ ఛానిని గురించి కొంత చింతపల్లి కానన 
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ఆంధ్రులు = వాణేళ్యము 

ములో ఉదహారించబడినది వ్యాపారస్థులు గుంపులు 

గుంపులుగా వర్తకమునకు బయలుకేరెరరు ఉత్తర 

హిందూస్థానములో ఉన్న బేరారునప ఆంధ్రరేము 

నుండి వియేలుచేరిన వర్తశబృందము. వేయి. ఎద్దులమీద 

సామాను వేసికొని బయలు చేరినదని "ఫెస్టా వానిశాడు 

మంళాలు కట్టుకొనుచు వెళ్ళిడువావ నుంశాల 

ఇక్క లబ 'శేల్చువారిని నుంళము కరణా అందురు 

వ్యాపార నమయాలకు సంబంధించిన ననూ వేశాలు, 

తీర్పులు చేచాలయ ముఖమండపాలలో జగుపుచుంకెడు 

చారు 

విదేశ వ్యాపారము కాకవాపొనులనాడే ఆంధ్రులు 

వొళాయానమునకు (ద్రిద్ధిచెంకిగారు చాళుక్య రా కైన 

మొదటి శ క్లినర్భ నాణెములు వర్భాలోను, వనీయాంళోను 

డొరికినవగుటచే, ఆంధ్రులు ఛ్యాపారరీశ్యా ఆదేశాలకు 

లిరివిగా వెళ్ళినట్లు 'కేలుచున్నడి కాకతీయుల అనంతరము 

విచేళవ్యాపా రమునకు ఊత ఇచ్చినది ప్రోలయ శేమా 

చెడ్డి అనపోళాెడ్డి మోటుపల్లి రేవును భాగుచేయించి 
విదేశ యాత్రికులను అవ్వోనించినాడు దొంగలనుండి 
శాపాడు థర్చాట్లుకేయించి సుంకముల విషయములో 

ఎన్నోవదుపొయాలు |ప్రకటించినాడు మిగత సుం శాలను 
ఈ క్రింది విధముగా ళమిళభామలో (వ్రాయించినొడు 

“దశణచేళమునుండి నచ్చు సామానులు 100 

కట్టలకు క కట్టలు, 100 వస్తాలకు = 8 నాణెములు 
శ క్తరమునుండి నచ్చెడు నస్తువులు 100 కట్టలకు $ 

కట్టలు, 100 వస్త్రాలకు = రీ నాణెములు, లిజేళాఆకు 

వెళ్లు వస్తువులు = 100 గుడ్డంమీడ క భాణానుల 

100 ముళ్యాంమీడ 14 నాణెములు” ఆ శాలనులో 

మోటునల్లి (ప్రధానమైన "లేవుగా నుం'డెడిడి 

వడవలు నాలుగు రకాలు కప్పలి ఇది పాశ్చాత్య 

శౌళలకం'పి పెద్దదిగా ఉండి లదు 'కెరణానలు కలిగి 

ఉం ఇడిదట- 

కొంగు ఇది చీరా భారతదేశాం చాణిజ్యను 

కోనము నిర్మింవనిడీన వ్రక్యేః వెళ ఇట్టి నడనలు 

చీవాలో కయారులేయబడుచుంకెడివి 

వల్లి చాల్లిక “టినిగురించిన వినరు 

ఇలియ* 



అంధధ్రులు వాణీజ్యము 

ధిగుమకులు ఎగుమతులు శ్రీనాథుడు హరవిలాన 

ములో ఆనాటి చ్యాపారముము ఈ క్రింది విధముగా 

వర్ణించినాడు 

'శేమ'సేర గీగునుతిమ్రైన వస్తువ 

నీనా వట్టు గుడ్డలు 
సింవాళము వీనుగులు, రళ్నాలు 

పంజార (సుమ్మత్రా) కర్పూరము 
జలవొంగి (మలయా) బంగాగు మొలక 

వుదమంకి (పర్టియాలోని 

హుగుమజ్ సట్నము) గుజ్జములు 

గోలా నంకుమద(ద్రనము - 

(జవారి) 
యంనే (కాఫ్బా) నుశ్యాలు 

భో (భూటాన్ శన్తారి 

తరుణాన చందనము 
శావాయి అగరు 

గోలా శద్చూరము 
రమణ పొనూంబువు (108 

Water 
పుకును రజము 

ఇందులో తరుణాసిరి Teanasinn Coast of 

Malaya 

శాశాయి Tevoy -in Marts 

ban Peninsula 

రమణ + Ramsnna des 11 

వెళు భాగవతము 
లోని రమణ ద్వివము 

“చీని సంవాళతవాయి వరుతుంకి జోణంగి, ప్రభృతి 

వానొద్వీవ నగరాకరంబగు ధన, కనళ వన్లు, వానాన, 

మాణళ్య గాణిక్యంబులు చెప్పించి" అని పారవిలాన 

ములో శెన్ఫబడిన శానినిజట్టి వికేళ వ్యాపారము విశేష 

ముగ అరుగచుండెడిదని గమనింపనచ్చును దిగుమతులను 

గరించి ఇన్ని వీనరాలు తెలిపిన (క్రీసాకుడు ఎగునుకు 

లమగూళ్చి ఎక్కువగా శెన్పకేదు వస్త్రములు ఎక్కు 

నగా ఎగునుతి అయినట్టు ఇెలియుచున్నది డమాన్కక్ లో 

కత్తులు తయారుకేయుటకు వీలైన ఇనుము పల్నాడు 
శాలూశానుండి అచటికి వంవబడినేగట | 

ఆధునిక యుగము ఈ పధముగా అభివృద్ధిగాం చిన 

విచేశవ్యాపొరము యావత్తు నువాన్ముకీయ (లిటిషు దండ 

యా|శ్రల మూలమున విచ్చిన్నమై అధునిక కాలములో 

నూతన రూపాలు చాల్ఫినది పోర్చుగినునారు, (శెంచి 

వారు ఆంగ్లేయులు ఆం(ధ్రదేళములో తను వర్తక శేంద్ర 

ములు విర్ణించుకొని వ్యాపొరము పొగించినారు కోల 

(శ్రమమున చౌ కాయాగ |ప్రాజల్యము పౌళ్ళాత్యుల వా ప్ప 

గత మయినది వారి ఓడలు ఆంధ సముద్ర తీరములో 

నిలిచి వ్యాపారము పాగించినబి అంధ నము ధతీరము 

హొడుగునను కోటలు నీర్మించుకొని అంగ్లోయులు నర 

కము సొగించిచారు 

“భ్రీమనినట్నిం = ఇక్కడ 1688 లో డచ్చిచారు ఒక 

కోటను, ఫ్యాక్టరీని నిర్మించినారు బట్టలు ఉతికే మూడు 

చాకిశరేవులు నిర్మించినారు 1624 లో ఈ పట్టణము 

ఇంగ్లీషుచారి వళను అయినది గోచె సంచులు, నువ్వులు, 

చెతబట్టలు ఎగుమతి ఆగుచుం డెడివి వడు యూరోవియన్ 

కంపెనీ లుంజెడివి 

విశాఖనట్టణము = 1662 అట్టోవరులో ఈస్టు ఇండియా 

కంచెనీబారు ఈ 'రేవును శౌలుకు తీసికొని ఫొజుచారు 

సవోయముతో వ్యాపారము పాగించినారు 1685 లో 
ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణము జరిగినది 1607 లో సలాబత్ జంగ్ 

వద్దనుండి ఇంగ్లీషుబారు అ(క్రమీంచినారు 1808 లో 
శాశ్వత నిర్ణయము జరిగినది పాలకొండ ఎన్టేటును అక్ర 

మించి ఆర్బత్చాటు కంచినీకి శొలు కిచ్చివారు ఈ 

కం"ినీ, చిట్టివలనలో ఫ్యాక్టరి నిర్మించినది ఇది 1867లో 

గోనె నంచులి ఫార్జరీగా మారినది వడాదికి 820 అతల 
సంచులు ఉక్ప క్తి అయ్యెడీవి 

కోరంగి = (ప్రాతశాలవు కోరంగి లేవు ప్రొమిఖ్యము 
శగ్గిన తరువాత 1789 లో టాపింగ్ ఆను మదళాను 

గ్రభత్వపు భూగోళళాస్త్రజ్ఞడు శాను కోరంగి వచ్చి 

నప్పుడు అక్కడికి (ఫెంచి డచ్చి, పోర్చుగిను, ఇంగ్లీషు 
శోవలు నచ్చెడి ననియు, దోంగలకాధ వినరీశముగా 

ఉం జెడిదనియు వ్రాసినాడు 1750 లో కేసు కాట్ ఆశే 

ఇంగ్లీషువ '_రకుడు కోరంగి రేవ్వును మరల కట్టించిబాడట 

1877 178 లో 8,99,000 రూపాయల వ్యాపారము 

ఈ శేవుగుండ జరిగినది 



శాళ్ళరేవు 'సౌకల మరమ్మతు కొంతళాఅము ఇరిగిన 

తరువాత 1008లో ఇచెంజర్ రోవిన్ అను ఇంగ్లీషు 

వర్తకుడు ఇక్కడ డైడాక్ నిర్జించినొడు అల్బాట్రాన్ 

అను నౌకను ఇక్క డ చాగుచేసినారు 

ఇంజరర ఇది శాకినొడకు 15 మైళ్ళ దూరములో 

ఉన్నది 1708 లో తూర్చుఇండియానంఘుమువాడు 

ఫ్యాక్టరీని నిర్మించినారు 172 లో ఈ ఫ్యాక్టరీలో ఇండి 

యాలో శెళ్లి (శేష్టమెన లొంగ్శ్ఞాక్ ఉత్పత్తి అయ్యెడి 

దని ఇస్టెక్ నోమిల్టిన్ (వ్రాసినాడు 
యానాం = ఇక్కడ (ఫెంచిచారు 1760 లో ఫ్యాక్ట 

రిని నిరించిరి 

నీలవల్లి (ఛైంచినారు 1751 తో ఐట్టలమిళ్లి 

స్థానించినారు. 1864 లో (ఫించి ఇంజనీరు బియ్యపు 

మిల్లు “పెట్టినాడు నీలిమందు ఫ్యార్టరిగా ఇది కొన్నాళ్ళు 
పనిశేసినది 

మాధవాయేపాలెం 1628 లో నరసొవురములో 

డచ్చివారు ఇనువశార్థానా "పెట్టుకొన్నారు ఇక్కడ 

వంట విస్తీర్ణము, వేం ఎకరనులు 

ఛాన్యము 42,84 00 

గోధుమ 

శోళ్ళు 26,76 00 

నజ్జలు 8,94 00 

జొన్న §,87 00 

కాగి 6,98 00 

గొ 1,288 00 

వరిగలు 1,68 00 

ఇతరములు 5,60 00 

ఛినగలు 1,06 00 

పనలు 8,56 00 

కందులు 1,86 00 

మినుములు 1,50 00 

ఉలనలు 88700 

ఇళరములు 56600 

చేరునినగలు 22,86 00 

కొబ్బరికాయలు 8800 

ఆంధ్రులు వాజీజ్యనూ 

1677 లో ఫ్యాక్టరీని నిర్మించినారు "వెడ్డవెద్ద ఓడలు 

ఇక్కడ మరమ్మతు ఆగుచుండెడిలి 
విందరు = 1611 లో తూర్పు ఇండియా సంఘము 

వారు ఫ్యాక్టరీని నిర్మిందినారు ఇక్కడినుండి మన్లినులు 

ఎగుమతి అగుచుంజెడివి 1614 లో డచ్చివారును, 

1669 లో (ఫెంచివారును బ్యాపారమును (ప్రారంభించి 

నారు 

ళృష్టాసట్నం = 18 న ళళాబ్టిము నాటినుండి “కొల్లి 

త్తునై” అను పేరుతో ఇక్కడ గొప్ప శేవ్వవట్టణము 

ఉండెడిది 18 విచేశాలినుండి వచ్చిన 500 మండి నర్త 
కులు ఇక్కడ చేరినారని ఒక ఇాననము చెప్పుచున్నది 

ఆంధధ్రరాష్ట్రము = వొణీక్యము ఆం క శాష్ట్ర ము 

(ప్రధానముగా జ్యావసాయిక జేళము ఆందునలన వ్యన 

సొయమువరిన నచ్చు వంటల లినరాలను బట్టి వ్యవసాయ 

ఉకృత్తిని గ్రహించనచ్చును మొ శ్రముమీద 850 కోట్ల 
రూపాయల నంట పండుచున్నది 

ఉల్నళ్తి, లక్షల టన్నులు 'మొత్తవ నంట విలున, 

లడల రూసాయలు 

2800 81,84 

001 క్ 

520 11,87 
200 4,46 

010 29 

2880 488 

180 8,46 

060 B0 

090 1,70 

020 74 

080 1,79 

080 te 

020 9B 

068 247 

008 14 

860 60,88 

8,22 



ఆంధ్రులు వాణీజ్యను 

నంట విస్తీర్ణము వేల ఏకరనులు 

నువ్వులు 8,45 00 

ఆముదము 1,84 00 

శెజప 1,287 00 

వక్ర 6,886 00 

శాఫీ 020 

పొగాకు 8,856 00 

శమలపొకులు 040 

మిరవ కాయలు 86900 

ఉల్లి పాయలు 2900 

ఇంగాశాదుంవ 00! 

పండ్లు 2,75 00 

ఆరణ్య నంవద 

ఈ శాష్ట ములో $80 అతల ఎకరములలో 810 

లతల ఎకరములందు ఏరో ఒక వైరు వేయళడిఉన్నడి 
అం గ్రాష్ట్రములో వ్యవసాయనంనర, పశునంవద, 

అరణ్యసంవద, ముడినరుకులు విరివిగా ఉన్నప్పటికిని అవి 

ఇంకను సంపూర్ణ వికాసమును చెందలేదు అందుచేత సరి 

శ్రమలలో కూడ విస్తారము చెవ్పుకొనదగినంత అభివృద్ధి 

లేదు ఆంధ రాష్ట్రములోని పారి శామి శాఖివృద్ధి నుమారు 

85 కోట్ల రూపాయల విలునగల నస్తువులను ఉత్పత్తి 

శేయగిలిగినదని ఈ కింది వివరములు 'కెబ్చుచున్నవి 

లతరి బాపాయలు 

వంచచార జలు 89 

నీమెంటు 140 

పింగాణీ పరిశ్రమ 11 

శాపాయనిశ వస్తువులు 4 

గుడ్డలు 81 

సోళా వగైరా ర్ 

ఇంజనీరింగు 1,28 

గోగువారో సంచులు శభ? 

లోవొవ్స పనులు 78 

శాగిశము అట్ట 8 

ఉక్ప్తి లక్షల టన్నులు 'మొ క్తపు నంట వీలున, 

అచల రూపాయలు 

040 8,91 

010 82 

850 B0,14 

010 8,18 

1 

110 20,71 

7 

110 292,87 

120 1,08 

1 

7,45 

11,44 

2,40,10 

వియ్యపు మరలు 10,27 

వబ్ము 8 

పంచదార 8,46 
తోళ్ళు 1,96 

నూనెలు 11,66 

0476 
వైన ఉదవారించిన "పేద్దపరిశ్రనలు శాక కుటీరగరి 

శ్రమ లెన్నో ఉన్నవి వాటిలో చేనేత పర్మిశ్రను, తిచానీబు 

శేయుట మొదలైనవి ఉన్నవి నీటి విలున సుమారు ల్ 

కోట్ల రూపాయలు ఉండునని 'కేలు చున్నది 
అఆంధ్లచేశము ఖనిజసంసదకు చేరు వహింఛినది అయి 

నను ఖనిజ వరిశ్రను ఇంకను శాగుగా ఆధివృద్ధిషంద లేరు 

వొటేటా తీయుబడుచున్న ఖనిజముల విలున ఈ క్రింద 

చూవబిడినది 

లతల రూపాయలు 

అన్ చెష్టాను 020 

శాశైట్సు 800 

జిప్సం 120 

ఇనుము వగైరా 100 

మాంగవీను 420 



మైకా 178 60 

శ్రయమైట్ 027 

పలక 018 

ఇతర ఖనిజాలు 1187 

20000 

వ్యాపారము శాష్ట్రముళో జరుగు చ్యాపొరము 

నుమారు 885 కోట్ల రూపాయల విలువగలదనీయు, 

శాష్ట్రము వియట జరుగు వ్యాపారము 189 కోట్ల 

రూపాయల విలువగలదనియు లెక్క వేసినారు ఇందులో 

68 కోట్ల రూపాయల విలువగల వస్తువులు దిగుమతిళో 

ఉన్నవి రాష్ట్ర రాస్ట్రేతర వ్యాపారమును గురించి సరి 

మైన లెక్కలు లేవు ఇని ఉజ్జాయింపుగా. ఆంధ్ర 

శాష్ట్రము ఇకర శాష్ట్రలకో చేయ ఎగునుతి దిగుమతు 

లను ఈ |క్రిందివిధముగా చూవనచ్చును 

ఎగుమతులు విజఖన థా 

వళువులు 81,2800 

గొన్టైలు, మేకల (నంఖ్య) 1,02,088 

ఇతర నళునురి (నంఖ్య) 87,68,600 

ఎముకలు 1,24,811 

తోళ్ళు (వచ్చివి) 12,42,488 

కేకళోళ్ళు (వచ్చిఏ) 18,48,800 
తోళ్ళు = ఊనినవి 69,176 

బియ్యము 86,68,165 

ఇతర రశాలు 6,76,830 

వలు 57,70,872 

పప్పులు 81,61,408 
నూనెలు, నూచెగింజలు 8,40,87,924 

వీమెంటు 18,85,108 

ఇనననార 1,16,66,856 

గోవెసంచి = గుడ్డ 1,48,85,282 

భూంగనీను 60,68,100 

ఉప్పు 18,59,659 
ఇళ్లను 1,09,91,687 
పంచదార 18,66,878 

పొగాకు 

నెయ్యి 

పీకు, కలవ 

రంగులు, వగైరా 

వండు (ఎండినవి) 

వార 

లక్క 

దిగమకుల 

నీమెంటు 

కగు 
ఇనుము, ఉక్కు 

లక్క 
మాంగనీసు 

కిరసనాయిలు 

చీప్క కలప 

శాఫీ 

టీ 

(వ త్రి = నూలు 

గుడ్డలు 

వార్ 

జనుము 

వలు 

పండ్లు (ఏండుల) 
చెయ్యి 
నలు 
వ్పుదినుకులు 
ఇతరములు 

గడ్డి 
నూవెలు, నూనెగింజలు 

వంచచార 

ఆంధ్రులు = వాణీజ్యము 

8,47,04,180 

64,07,199 

1,82,66,484 

78680 

6,46,58,444 

5,08,282 

217,440 

27,569,97,911 

రిలన రూ 

9,17,967 

85,42,785 

8,77,89,406 

1,42,400 

8,45,72,285 

8,28,876 
4,78,66,004 

4,88,198 

1,70,860 
1,25,78,180 

8,89,14,048 

4,08,800 

88,10,260 

7,06,078 

78,87,040 

1,10,06,818 

1,00,100 

4,24,584 

4,19,09,780 

15,85,940 

1,16,65,428 

£5,60,000 

LMA, 028 
నా. 
27,69,88,874 



ఆంధ్రేతిపోన నరికోధత మండలి 

దీనినిబట్టి పారిశ్రామి శాఖివృద్ధి కొరతవడ్డ రాష్ట్రా 
అలో దిగునుతులు ఎక్కువగా ఉండును ఒక్క సుధశాసు 

డియే ఆంధధళాష్ట్రము పాలీనా పదికోట్ల 

ies వస్తువులను ధక దిగుమతి చేసికొను 

చున్నది 
విదేశ వ్యాపారము అంధ్ర రాష్ట్రముయొక్క 

విదేో వ్యాపొరము ముఖ్యముగా విశాఖపట్టణము, 

శాశనాడ, మదళాను 'లేవులళ్యారో జరుగుచున్నది 

విశాఖవట్టణను = ఇక్కడినుండి 80 కోట్ల రూపా 

యిలి వరుకు ఎగునుకి ఆగుచున్నడి మాంగనీను, పొగాకు 

మిఠనశాయలు, చేరుసనగనూ'ె, ఇనుము రాయి: జెళ్లము, 

కోళ్ళు, శాయలు, ఆముదము, న్పిరిటు, నీమెంటురాయి, 

శొమ్ములు, ఎముకలు పసుప్పు, డివిడిని క్క, తిచాచీలు, 

గ్రానైట్ మొరనైనవి ఉన్నలి 

కొకినాడ = ఇక్కడినుండి మూడుకోట్ల రూపాయల 

విలునగల వస్తువుల ఎగుమతి ఉన్నది పొగాకు, జీడినవ్సు, 
శాట్రవార, నూనెలు తోళ్ళు, శోళ్ళు సృక్టవరరెడు 

డినునులు, [ప్ర క్ల నువు మొదశ్రైనలి ఇందు కఠవు 

మదరాను ఈ రేవుగుండ మొత్తము లర కోట్ల 

రూపాయల విలునగల నన్తువులు ఎగుషుతులుగా వెళ్ళు 

చున్నవి అంగులో ఆంధ్ర రాష్ట్రల! సంబంధించిన 

నస్తువుల విలువలు మైశా రు 168 లతలు , నూకేలు, 

గింజలు రు 598 లతలు, ఫొగావ వ 88 లఅజలు, 

మాంగనీచు శాయి రూ క1ఆతలు , చందనము, నూజె 

రూ లకీ లికలు, ఇనుపరాయి గూ 20లళలు, నైదైట్, 

స్టీయనైట్ రూ రీలకలు మొక్తను 18కోట్ల బిలకల 

హషాయల వన్తుపామ గి ఎగుమకియగుచున్నది ఆంధ్ర 

చేళము 'మొళ్తము ఎగుమతులు ఓ0 కోట్ల రూపాయలని 

అంశా వేయబడినరి ఎగుమతులు ఎక్కువ భాగము 

యుక్తై సెడ్ శంగ్డం, అమెరిళా, సాను జర 

చర మొదలైన దేశాలకు వెళ్ళుచున్ని 

దిగుమతుల నక్కలు, ొవ్వునప్తులు, బొగ్గు 

సైకిళ్ళు, ఇష్టారము, మందులు, విర్యుచ్ళ క్తి సొమాను, 

ఇనువ పామాను, నూశ్ళి పెటోలు, మోటూరు నూవెలు, 
యంత్ర పారు గి, తోహోలు, మోటాద్లు, శాసాయనికరు 

నూనెలు, రంగులు, చార్నీషు, గుడ్డలు, మాలు మొర 

శైనవి ఎన్నో ఉన్నవి విశాఖపట్టణము, శాకినాడ "రేవు 

అలో దిగుమతి అగుచున్నవి విశాఖపట్టణములో ముఖ్య 

ముగా యం తసామ్రి, తిండిగింజలు దిగుమతి ఆగు 

చున్నవి శాకినాడళో తిండిగింలే ముఖ్యమైన దిగుమతి 

మిగళావి మరళాను కేవునశే వచ్చుచున్నవి లేవు వట్ట 

జాల అభివృద్ధి! కూడ అంధ్రరాష్ట్రము ఎంతో పొటు 

పడనలిని యున్నది 
ఆంకాష్ట్రవు వ్యాపారము ఈ [క్రింది విధముగా 

జరుగుచున్నది 

నిగముతలు దిగుమతులు 

లక్షల రూ అక్షం రూ 

2 రైలుమార్గం గుండా 27,59 2762 

మరరాసు 'లేవు 22,00 
86,00 

ఆంధ శేవులు 18,00 | శీ 

6759 68 52 

క. నాననా. 

మై వట్టి ననుసరించి అం(ధరాష్ట్రము 5,07 oko 

దూపొయీలు అదనముగా వ్యాపారములు కలిగిన్నను 

మదరాను ళాస్ట' వు చ్యాసారము కూడ లెక్క చూచి 

కాలిన మొత్తము మీద 10 కోట్ల రూపాయలు తరుగు 

ఉండునని అంచచా వేయనచ్చును ఆంధ్రరాష్ట్ర) ములో 

కొన్ని పరిశ్రమలను స్థోపించిననే తప్ప ఈ సరిస్థికి చక్క 
ఐడుటకు అనళాళములేదు 

డివి? 

ఆం ధ్రేతిహోన పరిశోధక మండలి '. “ఆంేకి 

వోన వరిళోధళ చుండలి” అనునది రాజను హేం[ద్రవర 

ములో స్థాపితమయిన చరిత్ర పరిశోధక సంస్థ అంధ్ర 

శేశళములో చరిశ్ర విళ్ఞానాభినృర్ధికి ముఖ్యముగా ఆంధ 

చరిత్ర నమాలోకనమునకు కృషీనల్పు వంస్థలు లేకుం 

ఇను అందుకే, కీ ర్తి శేములు=చరిత చతురానన చిలుహరి 
వీరళ(ద్రళాన్వు డాక్టర్ చిలుహారి వాళాయణళాన్సు 

ట్రీ మళ్లింసల్లి సోమగశేఖరళర్శ, (శ్రీ భావరాజు వేంకట 

కృష్ణారావుగార్లు సమాలోచవముచేసి “అం|(ధేతివోన వరి 

శోధకమండరి" నంష్థపన మునకు ఉద్యమించిరి ఏత 

దుద్యమ ఫలితముగా ఈ నంర్థ రాజము పొం[ర్రవరములో 



1998 "వెస్టెంజరు చెంలో స్యాపిశమ య్యెను 1860 

సంవత్సరము 2! చట్టము (ప్రశారము ఇడి నమోదు 

ఇకాబడీనద్రి 

మండలి ఉన్జేశములు (1) శ్యామ 9లాశాసవములు 

వాణెములు, వుళావస్తుపామి (ఇటుకలు, లొమ్ములు 

పూనలు మొదలగునవి) శాళవత్ర (గ్రంథములు సంపా 

దించుట, (2) ఈ చర్మిత సామిని పరిశోధించి, పండిత 

సళలయందు చాటి విషయమై చర్చించుట, (8) చారిత్ర 

కోక్చనములను జరున్సట్స (కీ) చారిత్రక వస్తు[వ్రదర్శనము 

లను నర్చాటుభేయుట, (క్) అంగ్లమున తై మాసిక పత్రి 

కన్ను ప్రకటించుట, (ర) అంధ్ర 'రాజవంశనులి చరిత్రలను 

(ప్రకటించుట, (గొ ఉచిత వరనాలయమును, వు గ్హక్షి 

ఇాండాగారమును శెలకొల్బుట 

మండలి శార్యకలానములు 1984 నుండి న్మకమ 

ముగా, చురుకుగా జరుగపాగెను (క్రీ రాళ్ళలండి నుక్చా 
శావుగారు శార్యేక రగా నుండి మండలి యుర్దేశ పొఫ 

ల్యమునకు ఆవిరళక్ళషి. ప్రలిపిరి (శ్రీ, న్యావతి శా మేళ్వర 
రావే, (క్రీ రాజా శాం కేగుల శ్రీవిళాన జగన్నాథశావ్చు 

శ్రీ డా ఛిలుటూరి నారాయణరావు (క్రీ భావరాజు 

వేంకట కృష్ణాళావుగో రలు ధననవోయము చేసిరి చారి 
(థ్రళ వన్తుపామగీని ఇచ్చిరి ఇళర విధముల అభిమానించి 

తోడ్చడిరి వియనగరరాజులైన (శ్రీ) విజయరామ గజ 

వతిరాజుగారు మండలి భనననిళ్మాణమున కై తదమూడు 

కేల రూపాయల విరాళము నొనంగిరి ఇప్లే చెక్కు 

మంది వరాన్యుల వపోయమున "గౌతమీతీరమున మండ 

లికి స్వంశభననను నిళ్ళాణమయ్యొను 

నుండలి శార్యకలానములలో సంఘమునకు కీర్తిని, 

ధనమును, (ప్రకారంజకత్వమును ెచ్చి"నెట్టినది ఆంగ్లమున 

(త్రకటిశమగుచున్న తై 9మాసిళప త్రిక ఈ వ్రిశావ్రచు 

రణ శార్య విభాగమున 84 నంచిళలు (దేకటింపబడినని 

వీటికి వర్ర ర్తవగ "చెక్కు. వత్రికోలు, (గ్రంథములు, మండ 

లిక వచ్చుచున్నవి వీటివలన చాచచాలయమును, (గంథ 

భాండారనును వరివుష్టి శెందుచు, (వయోజవాళ్ళళ ముగ 
ఉవచరించుచున్నవి; 

వ్రమ్తుళము నుంశలిక 140 వ్యకి నళ్వ్యులును, 60 

సంస్థ ఛంచాచారులు, 80 పరిన్నర్తన నంళ్లలు గలను 

ఆంధ్రీతిలోన నరిళోధక నుండలి 

శేంద్ర, ఆంగ్లప్రభుత్వములు ముండకి సేవముగు రించి 

ధననవోయము చేసినవి (గ్రంథ భాండారమున, 

1 చరిత్ర శాననసంపుటములు 8000 

$ మావవ(్రికలు 1000 
8 శా[మవు కేకులు 24 

కీ బంగారు, వెండి, రాగ, సీసము నాణె 

ములు అన్ని ఆంధ్ర రాజనంకములకు 

సంబంధించినవి 100 

ర్ ఇమళానములు 4 

శీ *ిలాశాననములు 40 

7 అమూల్యము, అపూర్వములు ఆయిన 

(వాళ ప్రతులు 85 

రి శాళవ్మత (గ్రంథ (ప్రతులు 1000 

కలను 

శారితకోక్సవేములు, జయేంత్యుశ్చవములు జరువబథీ 

నవి చాళుక్య (1929), కళింగ (198), శళతీయ 

(128%), "38 (1207), విజయనగర (1946), వేంగి 
(1947) శాజ్యములనుగూర్చి ఆయాకాజ్యములి (ఫఛాన 

నగరములందు ఘహోత్సనములు జరుస్రబడినని ఉత్సవ 

దినములలో పరిశోధక విషయచళ్ళలు, (వ్రనంగములు, 

ఛార్మేశక నన్తువదర్శనములు జరునబిడినవి అంకియేగాళ 
మండలి దళారి జయంళ్యుత్సవము, రజతోత్సవము. ఘన 

ముగ జరువబడినవి పుళాతళ్వ పరిశోధనయందు [పారం 

భకలయిన (క్రీ జయంతి భామయ్యవంతులుగారి అ్లి 

నందన జయంక్యుక్సనముగూడ జరువజడినది ఈ న మేళ 

నములు చరిత్ర నళనాన కిని, చరి శ్ర విజ్ఞాన ప్రపారమున 

కును రోవాద మొనర్చి మండలి శార్యకనుమునట శోథ 

ఇచ్చినవి ఈ యుత్సవముల జ్ఞాకగార్థము అమూల్యము 

లైన వ్రక్యేక సంచికలు వర్వాంగళోశికముగ (పళటి 

తము అయినవి ఈనంచికలయందు, ఆయా రాజ్యముల 

కును, విషయములకును సంబంధించిన 'వ్యానములు, 

ఇావనములు మున్నగునవి కలవు 

మండలి యుర్జేళములు చాలనరకు కొనసాగినవనియే 

ఇెవృనళకయును ఇవ్పుడు నుండలిబారు మూడు కంవుట 

ములలో ఆంధ్రదేశ చరితను రచించుటపు నంకల్ఫించి 

చారు వనువదర్సనకాల కోళ భవనమును, వ|కిశావతన 

647 



అఆంధ్రోద్యమను 

ళాల కెక భవనమును నిర్మించదలచి యున్నారు ఈ 

ఆళయములు నెరవేర్చుటకు తగు |ప్రోశ్నాహాము అభించు 

నని మండవీవాశాశించునున్నారు 

రాను 

ఆంధ్రోద్యనుము (తెలంగాణములో) = కండు 
మార్గ పొళిక సంవత్సరాల ఆన్థాా పరిపాలన ఫలిశ 

ముగ హైదశాకాదు రాష్ట్రములో అంధుడు 'కౌరళ్యాం 

(థ్రుడై నాడు ఆతనికి ఆరల్బీ, పారనీభామలతో అత్రరా 

భ్యానము శావించుదుస్థికికలిగివది ఉర్జాభామ రాజభావ, 

యగుటమేగాక (ప్రాథమిళదళనుండి విశ్వవిద్యాలయ 

దళవరళు లోధబాభానభాడా అయినందున ఆం(ధఖాషకు 

కొన్ని శారా అక్టాశవానము (ప్రొ ప్తించినది ఈశాల 

మున ఆంధ్రుడు అన్ని రంగయులందు వెనుకబడినాడు 

పరిఫాలభా రంగమున ఆతనికి తగిన స్థానము అధించ 

లేదు వరోచా, నరళుల్కను మొదలైన సాంఘికోదురా 

చారములు వ్రబలియుండెను కెలుగురైతు పన్నులభార 

ముతో (క్రుంగి దర్శిటేవత పాశాలక్రింద నలిగిపోయెను 
చదువుకొన్న చారినంఖ్య నూటికి మూడింటివరట డిగ 

జారేను  శెలంగాణమున పొరళాలలు), కళాశాలలు 

చాలాళొద్దిగా నుంఠెను ఇట్టి పరిస్థితిలో (పారంభ మైనది 

అం|ధోద్యమము 

హైడరాశాదు నగరమున 1 9 100! న నంవత్సర 

మున ప్వర్లీయ. (శ్రీ కొమజ్దాజు వేంకటలత్శణం రావు 

రోళ్బావాముతో శ్రీకృష్ణ కేవశాయాంద్రకాషా గిల 

యము స్థావీశ మైనది ఈ (ప్రయేత్నమున లిక్మణళావు 

గారి నవాచరులుగా విలచి వవిభేసీనబారు (క్రీ, మునగాల 

రాకాగాదను, స్వర్గీయ (క్రీ శావికెట్టు రంగాళావు 

గారును కృష్ణకేవళాయాంధభాపా విలయమును 

శళంగాణనుందే శాక నకళాంధ్రమందును, మొట్టమొరటి 

ాళాళయముగా "వీర్కొనవచ్చును  రెఠింగాణమున 

వానుమళొండ మొదలైన పట్టణాలలో 1901 నుండి 
1910 వరకు మరికొన్ని |గంఛాలయాలు లన్మవనళావు 

గారు చూపీనడారిన స్థాపిళమైనవి ఈశాలమునబే విళ్లాన 

శండ్రిశా [గంథమండలి కూడ హైదళాబాదులో స్థాపిత 

మైనది లిజ్ఞాన చంద్రికా (గ్రంథమంజచలిని ఆంధ కెళంగాణ 

మధ్యద్భఢ మైన సొంన్షృతిళ బంధనముగా వీర్చాటుగావిం 

చిన లత్మణరావుగారే విశాలాంధ్ర ఉద్యమానికి కూడ 

పునాదులు నేసిరని చెప్పవచ్చును హైదరాళాదుతో 
అం(ధ్రోద్యమము ఈవిధముగా ఈ ళాబ్టి పొరంథమున 

వై క్షానిలోద్యమముగా (ప్రారంభమయి (శ్రమక్రమముగ 

శాజకయోద్యమమున సరిణమింఛినది ఆనాడు (గ్రంథాల 

యోద్యమముచ్వార కెలంగాణమును |ప్రభోధించిన 

చారిలో కీ 4 ఆదిపూడి సోమనాథరావ్చు కీ శే మైల 

వరవు నరపీంనాళా స్త్రీ గారలను (ప్రశ్యేకశముగ నృరించ 

వలని యున్నది శేష్మాదిరమణ కవులి “నిజాంచాష్ట్ర0 

ప్రశంస” అను ఖండశావ్యమును బొడ (వ్రశ్యేకముగ 

"వేర్కొనవలనీయున్నది 

ఇరువది నంవత్సరాల (గ్రంథాల యోద్యమము కెలళం 

గాణమును కోంత మేల్కొల్ళినది ఇట్టి సందర్భములో 

1981 న నంవత్సరమున హైదరాబాదు నగరమున 

న్యువసీద్ధ మవోరాష్ట్ర విచ్వాంనుడైన ధోండు *కేళన 

శాశ్వే పండితుని ఆధ్యతతన జరిగిన సంఘ సంస్కరణ 

సథలలో అప్పుడు హైదళాళాదులో న్యాయ'వారులుగా 

నుండిన ఆలంవల్లి 'వేంళట రామారావుగారు శమ ఉపన్యా 
నమును ఇెలుగులో (ప్రారంభించగా మహారాష్ట్ర) నళ్యులు 

చన్నట్లతో హేళన గావించిన సంభుటనము చోరి తనిర్మాణ 

మునకు కారణభూతమైనది ఈ సంభుటనమును ఆవమాన 

ముగ భావించిన అంధులు అవాటి రాతి కీ శే చప 

మాల రంగారావు, హైకోమ్టు వకీలుగారి ఇంటిలో నమా 

'వేళమై అంధ్రజనసంఘమును స్థాపించిరి ఇది అంధధ్రోద్యమ 

చరిత్రలో మనో త్తరమైన సంఘుటనము ఆం(ధ్రజననంఘ 

స్థావన గాలించిన నమావేళములో (శ్రీ బూర్గుల కాను 

కృష్ణారావు పంతులుగారు, మాడపాటి పానుమంతళావు 

పంశులుగారు, ఆదిరాజు వీరళ్లద్రరావుగారు మొదలైన 

"పెద్దలు పొళ్లొనియుండిరి ఈ ఆం(ధ్రజన నంఘము కక్ 

తణమే శనసనిని (ప్రారంభించి, నూరుగురు సభ్యులను 

ఖేర్చించి కక 1088 వాడు తెలంగాణ చాయకునై న 

(శ్రీ కొండా వేంళటరంగా రెడ్డిగారి అధ్యశళన సమౌ వేళ 

మును వీర్ళాటు కావించి చిత్తునియమావ? నామోదించి 

శార్యనిర్వావాళనర్గనును ఎన్ను కొనుట జరిగినది అనాటి 

శార్యనిర్యావాళ వళ్గమునప కీ శే న్టీర్ రాజ 

గోపాల శెడ్డీగారు అధ్యతులుగను, ఆం(ధ్రవిళానువా 



( ఇప్పుడు పదృభూవణ ) మాడపొటి హనుమంతరావు 

వంకులుగారు శార్యదర్శిగను ఎన్నుకోనబడీరి 

ఆంధ్రణన సంభుమయొక్కం అదర్శనులు 

1 ఈ సంఘమునకు నిజాం రాష్ట్రం గ్ర కన సంఘ 

మవి శేరు 

తి నిజాం కాష్ట్రమునందలి అంధులియందు పరన్సర 

పానుభూతిని కలిగించి, వారి అభివృద్ధికై ప్రయత్నించుట 

ఈ సంఘము యొక్క ఉద్దేశము 

కీ ఈ శాజ్యములోని ఆంధ్రులకొరకు సంఘము 

లను సంస్థలను స్థాపించుట, ఉన్నవానికి నవీయము 

చేయుట, ఉపవ్యాన నథలను సమా వేళవరచుట 

మున్నగు శార్యముల నలిన వె ఉగ్గేళములు వెర వేర్తో 

బడును 

శీ ఈ రాజ్యములోని (ప్రతి ఆంధ్రవ్య కీయ, వదు 

శెనిమిది వత్సరములకన్న మించిన నయన్సు కలిగి, 

శదువను, (వ్రాయను నేర్చినచో ఈ నంఖుమున సభా 
వదుడు శానచ్చును 

ఈ ఆంధ్రజన 'కేంద్రనంఘను స్థాసితమైన పంవత్సర 
మునకు అనగా 1028 న సంవత్సరమున ఒక ఉవనియమా 

వళి విద్ధము చేయబడి అందులో జీళ్లాలలోను, శేంద్రము 

నందును అం(ధ్రజననంఘము "నేర టేర్చవలనిన విధులు ఈ 
విధముగా నిర్ణయింవవిడినవి 

(అ) (గ్రంళాలయములను స్థాపించుట, వరన నుందిర 

ములిమ పొకళాలలను స్థాపించుట 

(అ) విద్యార్థులకు సహాయము భేని (పోత్సహించుట 

(a) విచ్వాంసులను గోరవించుట 

(త) శాళవత్ర గ్రంథములను, శాసనముల (వకు 

లను నంపొదించుట, పరిశోధించుట 

(&) శరవక్రముల మూఅమునను, లఘువు ర్హకముల 

మూలమునను విజ్ఞానము వ్యాపింప కేయుట 

(ఈ) అంధ్ర భాషా ప్రచారమునశై నలయు (ప్రయ 

శ్నములు జరువుట 

(బు) 'వ్యాయానుములను, కళలను (ప్రోశ్సావొ 

వరచుట 

(బూ) అవాళులగువారికి అత్యవనరమగునపోయము 

శేయట 

ఆంధ్రోద్యనును (తెలంగాణములో) 

ఈ అదర్శములను, పాధనమ.లను గమనించినపుడు 

ఈ సంస్థ నీళాంచాష్ట్ర) వాను లై న తీ పురుషులకు 

మా(మే పరిమిళ మైనటుల స్పష్టమగుచున్నది కరువాళ 

నగర ఆం(ధ్రజననంఘ శార్యక ర్త పర్యటన ప్రచార, 

(వ్రలోధ ఫలికముగ జిల్లాలలో ఆం|ధ్రజవనంఘములు 

స్థాపీళమైనవి ఈవిధముగ స్థావిత మైన (1) హైదరాకొదు, 

(2) సికించాకాదు, (8) వరంగల్లు, (4) ఖమ్మము, 

(ర) హుజారాకాదు ప్రతినిధులు పోనుమగొండలో 

1.4 1028 చాడు సమావేశమై ఆంధ్రజన కేద్రనంఘ 

నియమావళి నంగికరించిరి ఈ విధముగవర్చడిన కేంద్ర 

నంఘముయొక్ట, మొదటి నమావేశము 87 7 1628 నాడు 

మహౌదళాకాదులో జరిగి అం|ధ్రజన శేంద్ర సంధు 

ములు చీయనలనిన శార్యములను విర్ణయించినది ఈ 

శాళ్యములను పరిశీలించినపుడు అంజన సంఘముల 

ఇార్యజేతము విద్యా, వైజ్ఞానిక, వర్తక, వ్యాయా 

చూడి నమస్యలకుమూ శ్ర'మే వరిమిశ మైయుండి రాజకీయా 

అకు దూరముగా నుండినట్లు స్పష్ట ముశాగలదు తరువాత 

శేందనంఘు సమావేశాలు నల్లగొండ, మధిర, సూర్యా 

చట, లోగ పేట, చేనర కొండ, ఖమ్ముము, సీరినిళ్ళ అనుచోట్ల 
మొత్తము ఎనిమిది సమొచేశాలు జరిగినవి ఈ శాలమున 

ఆంధ్రజన కేంద్ర సంభముయొక్క శార్య| క్రమమును 
వరిశీలించినపుడు విద్యార్థులను (ప్రోత్సహించుట, గ్రంథా 

అయములను స్టావీంచుట, (గ్రంథాలయ నథలనుకేయుట, 
వ ర్తకసంభుములను  స్థావించుట, నర్తకసమస్యలను 

గూర్చిన లఘువు న్తళములను (ప్రకటించుట, కెట్టిచాకిర 

మొదలగు సామాజిక నమన్యలనుగూర్చి (శోధము 

శావించి శీర్మానాలు చేయట, పొళళొలల స్థారనను 

గూళ్చివనమన్యలిను చర్చించుట, (పచారళార్య(శ్రనుమును 

నిర్వహించుట |ప్రణానములుగ గన్ఫట్టుచున్నవి నుధిర 

లోను, నూ ర్యాకేటలోను ఈ శేం[దనంభు నమౌశేశాలతో 

పొటు రెండు (గ్రంథాలయ నకలు కూడ జిగినవి కాళనత్ర 

గ్రంథ వేకరణమునుగూర్చి ఈనంఘము (వ త్యేక శ్రద్ధను 

వహించి ఒక ఆంధ్ర పరిళోఢక నంఘమునుకూడ స్థాపించి 

నది ఇడియే ఇవ్పటి “ంతృణరాయ వరీళోధక మండలి * 

ఈ నుండలివారు, విశేషించీ మండలియొక్క కార్య 

దర్శి (క్రీ ఆదిరాజు వీరళధ్రశానుగారు కెళంగాణమందటి 



ఆంధధ్రోద్యమను (తెలంగాణములో) 

ఇావనములను 'పేళరించి (ప్రచురించుటలో [ప్రళంసనీయ 
మైన కృషిగావించిలి 

ఈ కాలమున అఆంధోద్యమమునకు ఆండగావిళ్చిన 

"నీలగిర (స్థాపీతము 84-8-1988 నల్లగొండ), శతెనుగు 

వతి” (స్థావళము 278 1928 ఇనుగుర్తి, మానుకోట 

శాలూళా) అను వారన క్రికలను (వ్రశ్యేకముగ (ళం 

నించవేలనీ యున్నది 10 5 1986 వాడు అంధ్రోద్యమము 

నకు మ్టనికోటగా 'గోలకొండ పత్రిక” ప్రారంభమైనది 

ఆం ఫోద్యమచ్యా పికి, విశాసమునకు ఈ వ్మశ్రికలు 

మిక్కలీ తోడ్సడినవి ఆం్మధ్రజనసంభుము శీవలము రాజ 

కీయేశర వమస్యల'ే క్రీసీకొన్నవ్బటికిని ఈ నథలి నందర్భ 

మున (వకుశ్వము యొక్క వ్యవసాయ, వపుచికితృ, నవా 

శారీ, వై ద్యళాఖల (ప్రదర్శనాలు నర్చాటు చేసినన్చటికిని 

ఇతర నిధములుగ |ప్రభుత్వముతో సవాకరించుటకు ప్రయ 

క్నించి నవ్పటి!ని, (ప్రభుత్వమునకు మాత్రము ఇందులో 

వనో రాజకీయాలు ఇమిడియున్న నను అనుమానము అప్పు 

డప్పుడు కలుగుచుండెను ఈ ఆనుమానముతో సభలకు 

అనుమతి నిచ్చుటయందు |వేలిలంధక ములు కల్చించబడి 

నబి అప్పుడు హైద్రాబాదులో అమలులోనుండిన వాగ్నం 

ధన శాసనసుయొక్క |ప్రకిబింధకములనుగూడ ఎదు 

క్కొవవలిని నల్ళెను ఈ వాగృంధనళానన ప్రయోగము 
వలన (ప్రభుత్వము యొక్క అనునుకి లేళ సమా వేశాలు 

జదివుటగాని, స్మతికలు నడవ్పటగాన్సి పాధ్యముగాని వరి 

సతి యేర్చడి యుండెను తురకు ఒక [గ్రామములో పొళో 

శాలను "పెట్టనలెననినను, (గ్రంథాలయము స్థావించవలె 

ననినను [వభుళ్వముయొక్క. అనునుకి అననరమై 

యుంజను ఈ అనునుకి పోఛారణముగా దొరకుళుంణ 

డిడి కాదు విశ్యప్రయత్నము గారించవలిని వర్చెడిది 

ఇట్టి (ప్రకిహల వరిస్థికులలో ఈ ఆంగ్రోద్యమ వొకను 
మిగుల జాగ శ్తగా నడిపిన గౌరవము (శ్ర, మాడపాటి 

హానునుంతరావు నంకులుగారికి శెండుచున్నది [క్రమ 

క్రమముగ వ్రక్యత రాజీయాలకు దూరముగా సున్న 

వృటికని, ప్రజల కష్ట నిష్టురము౭నుగూర్చి ఈవథలు శ్రద్ధ 

నహించక తవృదయ్యెను ఆందుజేత కిస్స ర్తి, సూర్యా 

కిట, మున్నగుతోట్ల రైతుల కష్టముఖములను విగారించు 

టకు ర్రైశునంధుములను స్థానించుటకూడ జరిగను 

మొ క్రముమీడ 1080 వ నంవశ్సరమువరకు అనగా 

మొదటి 8 సంవత్సరాలశాలము అంధ్ర పంన్క్భృతివి, 

ఆం(ధ్రథామను కాపొడుటకు కృషీవల్చుటయే, ఆంధ్రో 
ద్యనము యొక్క ఆశోయమై యుండెను ఈ కాలమున 

శ్రీల నళలను వీర్చాటులేసి మహిళలలో (ప్రచారము 

శేయు శార్యశ్రమము నిర్వహించుట ఇరిగినడి ఆనాడు 

మహిళా వలోధము గావించినవారిలో (క్రీనుకి చాటాకి 

లజ్మీనరసమ్మగారని (ప్ర శ్యేళ ముగ చేర్కొనవలసి 

యున్నది 
అంధధ్ర జనసంభుములు ఈ విధముగా అక్కడక్కడ 

స్థానిళములయి కోంకవని శేయుచుండగాోఅరువదీలత లకు 

మించిన నిజాం ళాష్ట్ర ఆంధులయొక్ట కష్ట నుఖములను 

శిలిసికోనుటకును, వారి సమష్టి అకి పాయమును నిర్మించు 

టకున ఒక నునోనళ అనసర మను భానము [కవ 

(క్రమముగ (వచారమై కళ్ళళిళముగ 1080 నం మార్చి 

8, 4, 5, శేడీలలో జోగిపేటలో మొట్టమొదటి ఆంధ 

మనోజననథ నళ్చాటు జరిగినది ఈ ఘవోనళటి అధ్య 

తులు | శే సురవరం (ప్రళావరెడ్డగారు ఈనువో 

సేళకు ఎంతో కష్టముమీదో (క్రింది సరకుల (ప్రకారము 

అనుమతి అభించినది (1) అధ్యతుడు వరచేశీయుడు 

(డైర్ముక్కి) శాహుడదు (కీ) ఇతర మతస్థులకు మన 
ప్రావముగాని, అనుమానముశాని కలుగు పరిస్థతి కల్పిం 

కూడదు (8) రాజకీయ (వ్రవక్షి ఉండకూడదు ఈమని 

నథతోపొటు మొట్టమొదటి ఆంధ్రమహిళొనభకూడ జరిగి 

నడి ఈ ఆంధ్రమవోనళలో వాగృంధన శాననము రర్జు 

శేయవలెననియు, (ప్రాథమిక నిద్య నిర్పంథముగ (ప్రవేశ 

"పెట్టవ లెవవియు నుద్యపాన దురళ్యాసమును పోగొట్ట 

వలెననియ్చుు రైతులకు కొన్ని అనుకూలములు కల్పించ 

వలెనవియు, వెట్టిచాకిరిపోవ లెననిచేయు, మహిళా వళలో 

వివావానమన్య, విళశంకువుల నీతి మొదలగు అంళములను 

గూర్చియు తీర్మానములు జరిగినవి ఈ కీల్ళానములను 

పరిశీలించినపుడు ఇవి అన్నియు రాజకీ యేతర కీర్మాన 

ముళే యవి స్పష్టము శాగలిదు ఈ విధముగ 1980 

నుండి 1946 వరకు సదుమూడు అం|ధ్రమసాోనళ్లా నమో 

వేళలు జరిగినవి ఈ సమావేశాల వలన అపారమయిన 

|వళోథము శలిగినరి మొదటి వది మధోనేళలతోఫోటు 



పది మహిళానథలుకూడ జరిగినవి ఈ మనోనథలు జరుపు 

కొనుటకు (వథుశ్వమువారి అనుమతి ఫీసీకొకుట్రకై కగీ 

రథ ప్రయళ్నాలు జరిపిన నిదర్శనాలు కన్చించుచున్నవి 

అంగ్రోర్యనుము నజీవమయిన (ప్రజల ఉద్యమముగ అభి 

వృద్ధి చెంది, మవోళాగ్ట్ర, కర్ణాటక ఉద్యమాలికు మార్గ 

దర్శకమై 1046 తరువాత స్టేట్ శాం(ై5్ ఉద్యమ 

ములో లీన మైనది 

అం(గ్రోద్యమము యొ క క్రమ కనుచ్యా స్తీ ప్రభుత్వము 

నకు అనుమానాలు అధికము శావింనకోొచ్చెమ. ఈ ఉద్య 

మము యొక్ట నరిణానుము అంధ కెలంగాణాల వక్రీకరణ 

ముగా రూపొంధగలడేమో యని 1086 న నంవత్సరము 

లోచే హైదరాళాదు (వ్రభుశ్వమునకు అనునూనము కలిగి 

నట్లు అప్పటి హోం 'నెక్రటరీనబాబ్ ఆలీయావర్ణంగ్ గారు 

ద్రనంగ వళమున బాల్లవ అంధ్రమహానథ ఆధ్యతులైన 

మౌడపొటి వానుమంతళావు గారికి తెలిపినట్టు ఆంధధ్రో 

ద్యమ చరి(క్రలో (గ్రంథస్థము శావింసబడినరి (91 వ “ేి 
“శిలంగాణ ఆంధోద్యనుము" కెండవ భాగము) ఆనాటి 

(ప్రథుశ్వముయొక్క అనుమానము తురకు ఈ నాడు 

నత్యస్వరూపము చాల్చుట గమనింపదగిన విశేషము 

మొట్టమొదటి అయిదు ఆంధనుహోనభలు రాజకీయాల 

జోలికి పోలేదు ఆఅం(ధమవోసనళభల నమా వేశాలలో 

చ్యాయాను (్రదర్శవాలు, చాట దర్శనాలు, ్రలో 
ఛాళ్ళళనుగు పద్యవళనము మొదలగు పొంన్మృతిక 

శార్య కలావములు ద్రశ్యేళ స్థానము వహించుచుంజెను 

ఇట్టే పరిస్థితులలో 1987 వ సంవత్సరమున నిజామా 

కారులో జరిగిన అం[ధ్ర మవోవథ ఆరవ సమా వేళమునకు 

చారిశ్రాక్ళకమగు శాజకీయ ప్రాధాన్యము కలదు 

ఇందులో కారణాలు "రెండు (1) ఆం (ధ్రమవోసభలలో 

ఇబగు మాళ్ళభామళానిచారుకూడ పాల్గొనుట అరుగు 

చుండెను ఇన్చటివరకు “నునినభా శార్య| క్రమము, 

చర్యలు, కవిలె అంధభామయంచే జరుగన౭ెవగు నియ 

మము ఒకటియుండెను శాని నిజమాజాదు నభలో 

కొందరు ఉర్జూభావలో మాట్లాడుట, చానివై కొందరు 

అ'చేవణములు ఇలువుట్క ఈ ఆ కేవణముల నె తీవ్రవారోవ 

వాదములు జగిగి ఆం(ధ్రప్రాంళనున నివసించునారందరు 

చారి మాతృళాన మేనుయినన్పటి! అంధధుకేయనియ్యు 

ఆంధ్రోద్యనుము (శెలంగాణనులో ) 

ఆంగధ్రకావ మాట్టాడలేనివారు నభావేదికనుండి ఇతర 

భామలలో మాట్లడవచ్చుననియు. అధికనంఖ్యాక |వశ 

నిధులు నిర్ణయించిరి మొదటినుండియ ఆంధధ్రోద్యమ 

ఇ్యాన్లీ కుల, మక్క వర్గవిచతణములికు అకీశముగా 

జరుగుచుండెను ఆందుశేత నువోకామ్రురిలు, కర్ణాట 

కులు, ముస్లింలు ఈ పథలకో పాల్గొని (ప్రనేంగించుట 

జరుగుచుండెను కావున కాపా విషయమై పట్టుదల 

వహించుట వమంజనమును, కరానీతియు కాకుం 

ఇను కుల, మక్క వర్గ, భాసా విచతణములను 

పొటింనేళ నిజాంరాష్ట్రోంధ్ర (ప్రొంతమున గినపించు 

చారందరి యొక్క అధినృద్ధికై పొటుపతుట యను 

అంధ్రోర్యనుము యొక్క విశాల దృళ్చథమును అనం 

దిగ్ధముగా నృష్టీకరించుట యీ సందర్భమున జరిగినది 

తళ్ళళిళముగ | క్రీ సురవరం [ప్రతావ రెడ్డిగారి వాయకత్య 

మున అనంతృన్తులైన శార్యక ర్తలు “అభివృద్ధి వతము” 

నొకదానిని చిరి శాని ఈ నతము చురుకుగా 

వనిశేసినట్లు ఆగవడదు (క్రమ[కనుముగ ఆంధ్ర మవో 

నథ్గలలో శాజకీయములు ప్రాధాన్యము సహించి, 
శాషప (ప్రాభాన్యము శగ్గుటవలిన భాషాభిమానులకు 

కొంక నునస్తావము, విసృహా కలిగినవి కరువాత 

'మెళ్ల మెళ్లిగా ఆంధ్ర భాషాభివృద్ధికి గ్రశ్యేకనంస్థ శావలె 

నను భావము ఆంకురించి, వ్యా వ్రీశెంద్కి బలపడి 1949 లో 

మ్రైదరావాదు నగరమున ఆంధభ్ర మవోనథల సందర్భ 

మున అంధ్ర సారన్వత సంన్కృకులి ఆభివృద్ధి పాధక 
ముగ జం ధ్ర సారన్వత వరిషక్ష్థావన జరిగినది అది యొక 

్రశ్యేశచరిశ్ర ఆంధ్రసారన్వక పరినక్తుయొక్ట, ఆశయాల 

మీద విజ్ఞాన చళ్ళిదిశా (గ్రంథమండకియెక్కయు ఆంధ్ర 

జనసంఘము యొక్కయు ప్రభావము స్పష్టముగా కన్చడు 

చున్నదని యీ సందర్భమున గమనించవలసిన సత్యము 

(2) ఉళారణము మొదటిచానిళన్న ముఖ్యమైనది ఆంధ్ర 

మవోసక కార్యక రంలో "పెక్కుమంది. శాం[గెసు 

భావాలు, జాకీయ భావాలు కలిగియండిరి కాని మొట్ట 

'మొరటిసారి ఆంధ్రమవోనథా 'వేదిళనుండి ఈనిజామా 

జాదు సమాచేశనులోచే కాధ్యశాయుత (గ్రథుత్వనము 

నిశాంరాష్ట్రాం గుల ఆదర్శమని అర్థము విచ్చు కీరా 
నము ఆమోఢింసబడినది ఈ విధముగ ఆం ధ్రోద్యమానికి 



ఆం (ధ్రోద్యమను (శెలంగాణములో) 

ఛాజకీయాలతో వంబంధము లేదను నరిస్థిశి శొలగిపోయి 

నడి క్రమశ్రమముగ కాధ్యేశాయుక (త్రభుక్వష్ణావన మే 

ఆం ధ్రమవోనథ ఉర్దేశ్రమనునడి స్థిరవడీపోయినది ఆంగ్ర 

మహానథలో మితవాద నాయకుల వలునీఐడి తగ్గసాగి 

నగి ఈ సమౌ వేళము తరువాళ కాధ్యకాయుత |ప్రథుత్వ 

ప్థావనకొరకు అప్పటి శ్రేటు శాంగ్రాను నక్యాగ్రహము 

నడిపినది ఈనక్యాగహాముతో ఆంధ్రమహాసథకు |ప్రక్యేళ 

సంలింధము లేకటోయినన్నటేకిని ఆం|ధ్రమవేవళ్ల శార్య 

కర్తలు వ్యక్కిగతముగ ఈ సళ్యా[గ్రవాములో పాల్గొలిరి 

అప్పటి ఆంధ్ర వాయకులిళో (్రముఖులుగానుండిన 

శ్రీ శావి వొళాయణ రెడ్డి (శ్రీ) మందుముల శామచం[ద 

ళొవ్సు (శ్రీ జరులావురము శేళవళావుగార్లు నళ్యా 

గ్రహము కావించి కై లుకుపోయిరి తరువాత 1940 లో 

జరిగిన నుల్కాపురం ఆంధ్రమవానేశకూడ రాజకీయముగా 

ముఖ్యమైనడి అవ్నేటి హైదరాబాదు (ప్రభుత్వము |ప్రచేళ 

"పెట్టి శాక్యాంగ నంస్కరణయులను బహిన్కరింపనలె 

నను శీర్మారను ఈ మనోనథలో అతిచాదులై న క్రీ! రాలి 

నారాయణరెడ్డిగారు ఫ్ర చేశాపెట్టిరి దీనిని మితవాదులై న 

శ్రీ మందుముల నరపింగళావ్వు శ్రీ మాడపాటి వాను 

ఘంతళావు, (క్రీ కొండా వేంకట రంగా రెడ్డిగార్లు (పకిఘ 
టించిరి అయినేన్చటికి శీర్ళానము శెగ్గినది ఈనందర్భమున 

“పడవ అంధ్రమవోనళ నాటి! యునవాయ;త్వము 

ఒలపడీనది” అని ఆ౦ధ్రోర్యమ చరితశారులు (గంభస్థము 

శావించియున్నారు (గౌలుగాణ ఆం(ధ్రోద్యనుము 

'శండవఖాగము వుట 148) 

1948 లో ఓరుగల్లు సమీవమున ధర్మనరము [గ్రామ 

మందు జరిగిన ఆంధ్ర మవోసళళూఢ రాజకీయముగ 

శాల ముఖ్యమైనది ఇందులో శ్రీ శావి వాశాయణ 

శెడ్డిగారు (్రొత్త అదర్శములలే (ఫీకేపితులై ముందునకు 
వళ్చిరని 'ఆం(ధ్రోద్యమ చరిత కారులు (వాని 
యున్నారు. [్రమశ్రమముగ అంధ్ర నువోవక్లలో 
త బారాయణ రెడ్డిగారొళ నూతన వర్గమునకు ఛాయ 

శక్యము నహించిరి కళ్ళలికముగా తరువాత జరిగిన 

వథలిలో కాకీయ వతమనియు, కమ్యూనిష్టు కతమనియు 

కండు (క్రన్ఫుటమైన వస్తాము. వీర్చడీనవి భువనగిరిలో 
జరిగిన వదునొకొండన ఆంధ్రమవోసకలో రావి బారా 

యణశెడ్డిగారి వశము (ప్రొజల్యము వహించినది మిత 

వాదులు జాతీయ వాదులు ఇందు పాల్గొనలేదు భువన 

గిరి మవోనథ తర్గుచాత అంధ మవోనథ "రెండు మనో 

సళలుగ చీలిపోయినది ఒకటి జాతీయాం[ధ్ర నువోనథ, 

రెండవది శ్రీ రావినాశాయణ శెక్తిగారీ " ప్రొాలల్యము 

కలిగిన ఆంధ్ర మహానళ భువనగిరి మహాసథను ఇహిస్క 

రించిన ఆం(ధ్ర చాయకులు 1946 వ పంవత్సరమున 

మడికొండలో (శీ మందుముల నరనింగరావుగారి 

అధ్యతతన వం్యడ్రండన మవోనథ శావించిరి ఈ నుని 

నథకు | క్రీకాండా వేంకట రంగా రెడ్డిగారు వెట్టనిళోటయై 

యుండిరి ఇం(ధవీళానువా మాడపాటి వొనువుంతగావు 

ఫీంకులుగారి ఆశీస్సులు ఈనభకు లభించినవి (శ్రీ బాగ్గుల 

ళామకృష్ణాళావు పంతులుగారి సానుభూకికూడ ఈ నువ 

సభకు లభించినది క శే జమలాపురం శీళవళావ్సగారు 

కూడ ఈ నువోనభ'నే బలవరచిరి Uy) రారినొరాయణ 

కడి వర్గముచారు వం డైండవ అంధ్ర మహానథభను ఈ 

నంవళ్సరమే ఖమన్ముం వట్టణములో జరినీరి ఈ విధముగ 

ఆంధ్ర మవోనథ రెండుగా చీలిపోయినది తరువాత 

1946 లో 1 శ అమలాపురం కేళవళావుగారి 

అధ్యశతన వదుమూడన మహాసభ మదకు కిల్లాయందలి 

కంది[గ్రానుమున జరిగినది. ఇదిరమీ తుట్టతుది ఆంధ్ర 

మవోనభ నై జ్ఞానికోద్యమనుగ (ప్రారంభమైన అం(ధ్రో 
ద్యమము జాధ్యేశాయుత (స్రకుత్వమే తన ఆదర్శముగా 

నిర్ణయించుకొన్న ఉద్యమముగ పర్యనపించినది 

కందినుహోనథ తరువాశ ఆం(ధ్రమనోనక న్లేటుకాం(౫ 

సుళో లీనమయి, న్టేటు శాంగ్రైన్ ఆఅంధధపాంక సంభ 

ముగా రూషొందినరి ఈ స్టేటుళాంగ్రాన్ అంధ్రప్రాంత 

నంఘముయొక్క మొదటి నమావేళను 1947లో 

అర్బర్లలో జరిగినది హైదరాబాదులో పోలీనుచర్య జరిగిన 

తర్వాత పేటుశాం గ్రామ మైదరాబాదు వ్రదే్ శాంగ్రా 

ముగా రూపొం దినతరువాత [వ్ర శ్యేకముగ హై(చాబొదులో 
అంధ్ర పొంకమునకు కాంగ్రానుకమిటికి అవళాళము లేళ 

పోయినది 

పరగుబారు సంనశ్సరాల నయస్సుళలిగివ అంధధ్రోద్యమ 

చరిత్రలో మొత్తము కదుమూడు ఆంధ్ర మవానథలు 

జరిగినవి వీని శధ్యతళవహించిన పెద్దలు (1) కీ శీ 



సురవరం వ్రళాపశెడ్డిగారు, (8) శ్రీ బూర్గుల 

శామకృష్ణారావుగారు, (8) U పులిజాల వేంకట 

రంగాళావుగొరు (4) U మాడపొటి వానుమంకరాన్చ 

గారు, (5) (శ్రీ కొండా వేంకటరంగా రెడ్డిగారు, (త్రీ 

మందుములీ నరసీంగరావుగారు, జ్జ శీ మందుముఠ 

శామచం ద్ర రావుగారు, (8) శ్రీ శావి నారాయణరెడ్డి 

గారు, (0) (శ్రీ మాదిరాజు శాముకోచేళ్వరరావుగారు, 

(10) శ్రీ కొండా వేంశటరంగా రెడ్డిగారు, (11) శ్రీ 

శావి నాళాయణ రెడ్డిగారు (12) (౪) UV) ముందుముల 

నరసింగరావుగారు, (అ) శ్రీ వర్ణం ఎల్లా రెడ్డిగారు, 

(48) ఓ శే జమలాపురం శేశవరావుగారు.. వీనితో 

పాటు జరిగిన నది మహిళానభలకు | శ్రీమతులు నడిందీల్లి 

సుందరమ్మ, టి నరలత్మమ్మ, ఎల్లా పగడ సీకాకుమారి, 

మాడపొటి మాశిక్యమ్మ, బూర్గుల అనంశలత్మీదేవి, 

నందగిరి ఇందిరారేవి, యోగ్యశీలాచేవి, రంగమ్మ, 

ఓలుల లెడ్డిగారలు అధ్యతక వహించి 

పోలీనుచర్య తరువాత ఆం(ధ్రోద్యమములో మరొక 

అధ్యాయము (ప్రారంభమైనది అనాడు 1086లో 

అన్నటి హైదరాబాదు భోం చెక్రటరీ ఆం(గ్రోద్యమము 

ఆంధ్ర "శేలంగొణాల వీరీకరణ ఉద్యమనుగా రూపొండ 

గలదని వెళ్లిడించిన అనుమానము పోలీసుచర్య తరువాక 
సత్యమైనది పోలీనుచర్య తరుబాత ఘనవురంలో జరిగిన 

హ్రైరరాఖాదు ఆం(ధ్రప్రాంత శాంసన్ సంఘ సమా 

'వేశములో ఆంధ్ర కలంగాణాల ఏకీకరణ ముజరుగన లెనని 

తీర్ళానించబడినది ఈ తీర్ళానమును గోలకొండ మొద 

లైన తెలుగు సలికలు అమోదించి పార్షించినవి 

నిజానూజాదునందు జరిగిన ప్రాదశావాదు ప్రరేశ్ 
శాంగ్రాన్ నమా'వేళనమందు హైదశాజారు వికజనముజరిగి 

ఆంధ్ర 'కేలంగొణాల వకీకరణము జరుగవ లేనని అర్థము 

నిచ్చు తీర్మానము చేయబడినది ఈ తీర్మాన ముశే 

2-6-1968 నాడు హైడశాకాదు వజేక్ కాంగ్రాన్ 

పువదస్థాటించినది ఈ విధముగ హోలీనుచర్య తరువాత 

నుండీ అూర్ నెల 1954 వరకు హైరశాబారు పదేక్ 
శాలగక్, కమ్యూనిస్టుపార్టీ, సోవలిస్టుపార్చి, ఇఠర రాజ 

కీయ నజాలు విశాలాంధ స్థానను బలిపరచినవి (వ్రశ్యేక 

ముగ విశాళారగ్రోద్యనము (పారంథ మైనడి విశాలాంధ్ర 

ఆకృతి రరన ఆధునిక నిర్మాణ ద్రవ్యములు 

మవోనథ అవళరించి ఆంధ = తెలంగాణాల వ!ీళరణము 

కొరకు కృషి సాగించినడి జూన్ 184 లో హైధ్రాణాదు 
వ్రరేళ్ శాం(ై్ లో ఒక వర్గము ప శ్యేళ తెలంగాణా రాష్ట్రం 

శావలెనను వాద నును లేవదీసినది తకృలితముగ హేద్రా 

వారు ఆంధ కాజకీయంంగమున విశాలాయథ్ర వర్గము, 

'శెలంగాణూ వర్గము అను రెండు వశాలు బయలుడేరినవి 

ఉథయవజూలివాదనములు భారత[ప్రథుత్వముగప ఆంద 

'కేయజడినవి 'హైడ్రాచారు శానననకలో ఆధిళ సంఖ్యాకులు 

విశాళాంధమును బలసరశివారు అఖిలథారత్ర శాం(గెన్ 

శార్యవర్గము ఆంధ్ర 'జెంంగాాలి వకీక రణము జరుగనశె 

నని నలవో నిచ్చినది ఆందుదేత సైదరాబారు శాజధావిగ 

ఆంధ్ర ఇెలంగాణాల వకీకరణ అతిశ్వరగా జరిగి సమగ 

ఆంధ్రరాష్ట్రము 1966 అక్టోబరు నాటికి అవతగింసగల 

అనశాళాలు నంవూర్ణముగ అగుపీంచెను ఢిల్లీలోని 

రాజ్యవళలో |వనంగించుచు,  శేం|ద్రవభుత్వ దేశీయ 
వ్యవహారాల మంతి అందరి అమోడముళో బిశాలాం 

(్రము వర్పడగలదని (ప్రకోటెంచినారు (28 8 1956) 

భారత నాయ కాగేసరుల ఆశీస్సులకో 1 961 నవంబరు 

1 వ ఇారీఖున దీపావళి పర్వదినమున ఆంధ్ర తెలం 

గాడాలు వకరాష్ట్రముగ, “ఆం ధ్రశ్రదేశ్" సానుముతో 

వర్చాటుచేయలిడినవి “ఆంధ్రప్రదేశ్ * కు హైదరాబాదు 
నగరము శాజధాలి మైనది ఇందునలన నూటయేవిడి 

సంవత్సరాల [కంద ఇంగ్లీషు రాజ్యని న్ల రణ ఫలిశముగా 

విడిపోయిన మూడుకోట్ల అంధధ్రులు తిరిగి నళసరిపాలన 

(ిందికి వచ్చి కృష్ణాగోశావరీ నదుల జలాలతోపొటు, 

'శెలుగు పీనులోని (వ్రకృతినంపదను "కలుగు హల అభ్యు 

దయము కొరప వినియోగించి “అంధ్రావళి8మోదనుో 

శలుగునటుల నకలొంధ్రము యొక్క సర్వళోముఖాలి 

వృద్ధికొరకు (ప్రయత్నించు అవకాశాలు లబ్బమైనలి, 

“ఆం(ధ్ర(వదేక్* భారత చేశ మునకు 'పెట్టనికోటయై ఆ "వేకు 

హిమాచల భూకాగమున ఒక నుందర నందనవనముగా 

శోళిక్లిగలదని ఆశింపనచ్చును 

చిరా 

ఆకృతి రచన-ఆధనిక నిర్మాణ | ద్రవ్యములు! - 

వాస్తుళా్త్రము ఎచ్చటనవై రను, భౌగోళిక నరస్టితులు, 

శిలోస్టములు, భూగర్భ నరెస్థిత, మక ఫొంఘిక శాజకీయ 



ఆకృతి రచన = ఆధునిక విర్మాజ (ద్రవ్యములు 

వాశావరణము మొదలగుచాని ప్రభావమును, |వ్రశ్యత 

ముగా గాసి వరోతముగా గాని కలిగియుండును అయి 

నవ్పటికిని భవననిర్మాణ మునకు నునాయానముగా అభించు 

నిర్మాణద్రవ్యముళే అతిముఖ్యమైన అంశములు దీరియన 

భవన నిర్మాణ వరికరములై న ఇటుళలు, కాళ్లు, కళవ, 

శాంక్రీటు మొదలై నవాని చ్వారాచే కల్సి త యొక్క 

కలలకు వొ న్షవీక అళ్ళతినీ ఈయగణగుచున్నాడు 

(ప్రన్తుత విషయమును గురించిన శర్చకు దిగుటకు 

ముందు, చాస్తుకా్త్రమునందలి లివిధరీతులయొళ్క 

పరిణథితో, నిర్మాణ ద్రవ్యము శెట్టిపొత్రను నీర్వహించి 

నవో అవగాహము చేసికొనుట కొరకు, పూర్వ పరిస్థితు 

అను అవ్వేషంచుట మిక్కిలి (వ్రయోజనళారి కాగలదు 

కలనయే మానవునికి "కెలిసిన అక్యంత వుశాకనమైర 
నిర్మాణ డ్రన్యముగా కనబడుచున్నది 'బౌద్ధులశిలావామ్లువు 

అ స్తీక్వముతోనికి వచ్చుటకు లాల కాలము క్రిందటే 
మనదేళములో చారునుయ నిర్మాణములు ఉచ్భన్థికినండు 

కొన్నవి చాద్ధయుగమునకు చెందిన (చై త్యములు, 

కమాములు, సూర్యషాశాయనములు, నర్తులాశారమైన 

వెళన్సులు మొడశైన) కళాక్ళకులు, నిర్మాణము 

అన్నియు అశాలపు పనివారికి సుసరిచిశములును, వగ్వ 

పాళారణములును లన కలవ కట్టడములందలి వివిధ రీకు 

అకు రాశిలో వేర్చరచినటువంటే (ప్రతిరూనము లే జనులకు 

ముట్టమొరట శెలినీన నిర్మాణ పద్ధతిని 'దూలము6 కట్ట 

జము? (౫0408 21060) అందురు దీనితో నిలుపు 

శ్రంళములు, గొడుగురాయి (11181) ప్రఢానాంగములు 
ఈ నిర్మాణ విధానము ఆటుతరువాలిశారేశే హడ 

అనుసరింపేఖడినడి కాని చారు దీర్చశాలము మనువట్టి 

శాకినే విర్మాణ (ద్రవ్యముగా నువయోగించిరి 

'ేళపు శల్చులు (డన్మోండముల్రై న నారి చేవాలయము 

లను విరించుటకు కాలి స్తంభములను, శాలి దూలము 

౭ను, రాశి నలకళిను శవయోగించిరి నమున్నశ మైన 

శాకి న్రంభనులు, రొడుగు రాళ్ళు 4 వరిమాణముగలలి 

రిశ్యమగునో వారిని బట్టి కట్టకములండెడివి కనుకే 
(నివ్మోండమైన చారి భవనములు అశేక ప్తంభములకో 
గూడియుండి, స్తంభాల వ్యూవా మో అన్నట్లు తోచును 
చారు వ కాశివ్యము గల (గానైటూశిచే తమ కనన 

ముల కుపయోగించిరి భవనములఅయొక్క ఆధార 

స్తంభములను మిక్కిలి దగ్గర దగ్గరగా నిలువ వలసివచ్చెను 

ఇంకే కాక, నల్లరాయి మిక్కిలి కథినమైనదగుట నలన 

_స్గంభముల మీద గావి, దూలముల మీద గాని ఎటువంటి 

చెక్కడములను దెక్కుటకు అవళాళములేకపో యను 

అందుచేత ఈ కట్టడములు దూవులకు శిలొన్తూనములవలె 

కమపించును 

(గ్రీపలయొక్క భననములు కూడ ఇదే నీన్ధాంతము 

|ప్రేశారము కొట్టవిడినవి శాని అవి ఈజిష్ట రేళపు కట్టడముల 

కంటు జాన్యా న్వరూవరులో ఖిన్నములుగా నుండెడిని 

నిర్మాణనులకు [గీకులు ఉపయోగించిన | శేష్థమైననిర్మాణ 

(ప్రవ్యమే ఈ భిన్నత్వమునకు శారణమైయున్నడి వారు 

ఉపయోగించిన కెల్ల చలునశాయి చెక్కడమునకు మిక్కిలి 

అనుకూలమైన దగుటచే (గ్రీకులు చానితో సున్నితమును 

అతి రన్యుమును ఐన శిల్బకళను ఆభివృద్ధినరచగలిగరి 

చలునళాయియే లేశపోయినచో (గ్రీకు శిల్చను మరోొళ 

నిధముగా నుండియుం జెడిది 

ఏ (వశేశముళలో రాయి లథ్యమయ్యెడిదిళారో, 

అచ్చట పూర్తిగా ఖిన్నమైనటునంటి నిర్మాణ విధానము 

అవలంబింసబడెడిది సాధారణముగా నదులు విశేషముగా 

నుండు ఇం[డునుట్టి భూములలో రాయి అరుదుగా 

దొరకును అన్సీరియా, కాలిళోనియావంటి సళ్చి మానియా 
కేళములలోను, యూ(్రటీస్, వై (గ్రీస్ నడీకీరముల యం 
దును నిననించు పూర్వజనులికు రాయి బొత్తిగా దొరథళ 

పోవుటచే, వారు తను భవన లిర్మాణమునకు ఇటుకల 

నుబయోగించిరి క్రవనముల స్రైకవ్పునకును, గోడలపను 

ఇటుకలు మామే ఉపయోగింవ వఠిసివచ్చెను ఇంటి 

'నైశవ్పులు రిలువంవుగా కట్టిననరంలీలుగాను, గోవురాళా 

రముగాను ఉండెడివి చ్వారబంధములిపై నుండు ఆడ్డు 

ముతో కమానులు (800%) ఉనయోగింవ 

ఇడుచుండణేను ఈవిథానను కమాను నిర్మాణ విధానము 

అర్క్య్యుయే'ెడ్ (A020) అని సీలునబడుచున్నడి 
కాయి దోరకకళప్రోవటశే మధ్యయుగమునందలి నంగ 

కేశవ వాన్తువు మిగిలిన భారతచేశ వాస్తువు కంటి 

పూర్తిగా భిన్నముగా నున్నది మొగలాయీల కాలములో 

తొలుదొల్తి నుండిన 'నాన్తువునపను, బారి ఉత్తరోక్తర 



వాస్తువునకును మిక్కిలి కేదమున్నది ఇది ప్రభానముగ 

వాపవయోగించిన నిర్మాణ ద్రవ్యములవై నాధారవడినది 

(ప్రశను దళయందు. అనగా జెంగాలు నందలి మొగలు 

చాస్తువునకు ఇటుకలు, ఎట్ట ఇనుకళాయి చాడిరి వారి 

అనంతర శిల్చిమునకు చలునరాతిని వాడిరి 

శాంక్రీటు కని'ెట్టవడుటదే, రోనునుల శాన్తువు విళ్ల 

వాళ్శకముగ మారినది వారు విలునంపుగామండు వె 

కప్పులను, గోపురములను భారీయెత్తున తయారుచేసిరి 

చారు నూకనవాన్లు విధానములను ఆచరణలోనికి తెచ్చిరి 

చలువశాయి లోకూక్చు గలిగిన మిశ్రకుడ్యములు, సంకీర్ణ 

వళ్లు చిత్రము (M0820) మొదత నవి ఈతర గతి! 

చెందినవి క్ల 

మధ్యయుగమున యూరపులో ఒక వినూతనమైన 

వాస్తువిధానము వృగ్ధిపొందినది ఉవయోగింపవిడిన 

నిర్మాణ ద్రవ్యములు, ఇటుక, రాయి, క్ట అయినప్పటి 

కిని గోతిక (Gంట10) చాస్తువులో నిర్మాణమునందు 

నూతన విధానములు పొడసూవినవి వువరుజ్జీననయుగ 

(Renaisance) (ప్రారంభమునుండి, ఇాన్తుళాన్హ్రము 

అభీవృద్ధిదెందుట అగిపోయినది నం(వ్రచాయ 

కళలను పునరుద్ధరించుటయు, శ్లేవలను సొంప్రచాయిక 

అళ్ళతుల'చే అనుకరించుటయు పరిపాటి అయిపో యెను 

శాని గతశశాక్ఞాంశమునుండియు, వాస్తుకళ, "ఇద్ద పెద్ద 

అంగలకో పురోగమన మొనర్చుట 'మొదలు'పెట్టినది 

సనరుక్టీవనయుగమునందలి కల్పమున న్తంధముల 

యుక్క శారఠమ్య పరిమాణమును గురించియ్యు 

నిర్మాణమునకు సంబింధించిన వివిధ (ప్రక్యేశాంళ ములను 

గురించియు, మిక్కి లి శ్రద్ధ వహింవబడెను భవనములను 

ఉవేయోగించుకారి అనుకూలతకుగాని, (ప్రయోజనాత్మక 

మైన (ప్రణాశికకుగాని తగిన (ప్రాముఖ్యము ఈయవడ 

లేదు ఈవిధముగా శిల్పము యొక్క ఆకృతీ రచనకు 

సంబంధించిన ముఖ్యకాశ్రములే అత్మికమించబడు 

చుండెడివి (ప్రజల జీవితములలో గొప్పమాద్చులు కలిగి 

నన్కు కాలానుగుణముకాని ఆకృశిరచన అనునరింవవిడు 

చుండెఢిది పారిశ్రామిక విర్లవఫలిశముగా కలిగిన విలిధ 

మైన, పాంఘిళ, రాజకీయ, నరిన ర్రనములు ఈయుగము 

నందలి శిల్పము నెడ నూళన కళాదృష్టిలి అవ్వావించునవిగా 

ఆకృతి రళన = ఆధునిక నిర్మాణ ద్రవ్యములు 

ఉన్నవి నూతన యుగమునందలి భవచావపరములు 

ఐవుముఖములై నవి పూర్వశాలము కర్మాగారములు, 

గిడ్డంగులు, నరకులకొట్లు సాధారణముగా నుం జెడివి 

కావు అనకాహసుళ్యము గల నగరములళో అనేక 

అంకస్తులుగలి కననములు ఆవళ్యకములై నవి ఈ క్రొత్త 
రకమైన శవనములకు, అనాడు వాడుకలోనున్న వాస్తు 

విధానము లొ త్తిగా అననుకూలముగా నుం డెది అందు 

వలన భవన నిర్మాతలు, (ప్రత వ తులను విడిచి కాలాను 

గుణమైన శవనములు శయారుశేయటై ఆలోచనలు 

సాగించిరి ఈ విధముగా నిర్మింపబడిన శవవములు 

వుఠాశనమును, సంకుచితమును, శాలానుగుంము కాని 

దియు ఐన శిల్చవిఛానముయొక్కు సం కెలఠనుండి 

విము క్షి చెందినవి భౌకికశొన్ర రంగమున కలిగిన 

యఖివృద్ధి ఇట్టి నూతన నిర్మాశలప, వారు చేయు 
(వయోగశార్యములలో మిక్కిలి కోడ్పడినడి నూతన 

భవన నిర్మాణ రీకులు, నూతన నిర్మాణ ద్రవ్యములు, 

(శ్రమశ్రమముగా అభ్యములు శాజొళ్చెను ఈ విధ 

ముగా నూతన యుగమున శనుగుణమై చా స్తవిళము, 

వివేకనంతము ఆయిన నూతన శీల్బవిధావము అవత 

రించినది 

మూలాధారమైన నిర్శాణ ల్ వ్యములు, ఎట్టిమార్చును 

చెందక ఆ నిధముగచే నిలిచిపోయిగని కాస్త్రానుగుణ 

మైన నూతన విధానములు సృష్టి ంనజిడి, (కొ క్ష నిర్మాణ 

ద్రవ్యములు రంగములోనికి నచ్చినవి నేడు ఆకృతి 

రచన జేయుటలోను, చా _న్తవ్యులకు అనుకూలముగా 

నుండునట్టి శవనములను నిర్మించుటలోను, శిల్సులు 
ఎక్కువ 'స్వేచ్ళను కలిగియున్నారు. సమళాలికమైన 
శిల్బదృక్సథ మునకు ఈ అధునిక నిర్మాణ [ద్రవ్యము 

మిక్కిలి తోడ్చడినది వీనిలో అతిముఖ్యమైన నిర్మాణ 

ద్రవ్యములు దృఢీక్ళత మైన శాంకీటు, (Reinforced 

cement conorste) ఉక్కు. భవన నిశ్మాతలు ఉక్కును, 

శాంరీటును ఛాలశాలనునుండి ఉనయోగించుచుండిరి 
శాని త వధార్థములకు గలి “దృథీకృళ (Rolnforcod)' 

నురియ “నిర్మాణాక్ళుక (3000080) అను విశేషణ 

ములవలన, ఇచ్చడున యోగింభటడు శాం|క్రీటు, ఉక్కు, 

ఇదివరలో ఉన యోగింవనడిన వాటిళంమె, భిన్న మైననను 



ఆక్ళరి రరన అధివిక నిర్మాణ (ద్రవ్యములు 

విషయమును శేలువుచున్నవి వీటిని నిర్మాణ |ప్రయు శ్ల 
మైన ఉక్కు, రృఢీక్ళత మైన శాంకీటు అందురు ఇరియే 

ఆర్ సి నీ అనబడును వీమెంటుకాం[క్రీటునందు 

నిగ్గిష్టమైన తైచారముగల మె కని ఉక్కు ఊచలు 
సంఖ్యలో శేక్చుటశే దానికి పటుత్వము కన్నింవబడును 

దృఢీళ్ళతమైన సిమెంటుశాం[ీటు న్తంథములు, దూల 

ములు ముదలగు నిర్మాణాంగములకు ఉపయోగనడు 

చున్నది ఉక్కును తయారుచేయు శెష్సిమర్ విధానము 
1855 లో కనిపెట్టలిడివది ఫోకపోపిన ఉక్కు చున్వలు 
తయారుకేయజడి, ఆధార స్తంథ ములుగను, దూలములు 

గను, చ్వారజంధములవై తొడుగు శాళ్ళుగను ఉవ 

యోగనసడుచున్నవి ఉక్కు ఆధార ంభథముల 

యొక్కయు, రూరిముల యొక్కయు సహాయముతో 

చెక్కు. అంత స్టులు గల శననములు శట్టండుచున్న వి 

ఇవి మిర్జేలు, గోడలు, ఇంటిపై కప్పులు మొదలై నవాని 
భారమును మోయు ఆధార సంజరములుగా నున్నవి 

ఇట్టి కట్టడములు ఆధారవంజర నిర్మాణములు (Framed 

Structure) అవి నిలువవిడుచున్నవి ఆవి నిర్మాణ్యప్రయు 

శ్రమైన ఉక్కు ళోగాని, దృఢీక్ళత మైన శాంక్రీటు తోగాని 

నిర్శింపవిడును ఈ కొత్త నిర్మాణ (రవ్యముల యొక్క 

సంభావ్యతను గురించిన, (వవ్రళమ వయోగములు 

(్రాన్సుకేశమున ఫారిన్ లో 1878 79 సంవక్సరము 

అలోజరిగిన వ మ వద రృనముళోను, విమానములకోరశకై 

1918 లో నిర్మింపబడిన వోంగరు (140860) లోను 

చేయబడినవి 'డ్వారముల వెడల్పు, స్తంభముల మధ్య 

దూరము, శాకికోను, కట్ణతోను చేయబడిన దూలములి 

యొక్కయు, గొడుగుకాళ్ళ యొక్కయు, నిడివిని 

బట్టియు, ఇటుకతో గొని, రాశితో గాని కట్టబడిన క్రమా 
నుల మధ్యదూరమును ఇట్టియు, ఎల్ల వుడు నరిచేయలడు 

శుండుట శువము చూశియేయున్నాము చ్వారముల 
వరినూణమును, ఆధార స్రంథముల దూరమును, నిర్ణ 

యించుటలో ఈ రృథీళృతమైన శాంక్రీటు నిర్మాణ 

(క్రయ క్తమైన ఉక్కు, ళిల్ళుంకు గొన్న క్వేచ్ళను కలి 

గించినవి ఇదియే వాస్తుకాన్త్ర [వవంచచులో గొవ్ప 

మార్చును తెచ్చినది విశాలములగు జ్యారములు, కిటికీలు 

సాధ్యమగుటవలన నిర్భాణాంగముల యొక్క ఆకృతి 

రచన అభివృద్ధికెంది వివరించుటకు ఆవళాళము కలిగి 

వది చ్వారములకు, కిటికీలకు జారుడు మడతతలుపులు 

ఉవయోగించుటవరిన పూర్తిగా గోడ అంకయు తెరచి 

యుంచుటకు వీఆగుచున్నది దృష్టినిరోధళములు గాని 

ఉక్కు కునుళలచేక నిర్మింప బిడినవగుటచేత, ఈ కిటికీలు 

చక్కగా చూచుటకు అవకాశము కల్చించుచున్నవి 

గాజువరిశ్రను భవననిర్మాశలకు ఆచేక ఉవయు క్ల్షము 

అయిన వస్తువులను | ప్రపాదించినది గోడలకు గాజువలకోలు, 

శవటాశేసిన నడ|వడేళ ములకు దీవములు, మున్న గునుంద 

రాలంకార నిర్మాణ ప్రయ క్రమైన గాజువస్తువులు లీనిటో 

కొన్నియని చెప్పవచ్చును మిక్కిలి దృఢముగా చేయ 

విడన గాజువలకలను 8టికీతలువులుగాను, చ్వార కవాట 

ములుగను, ఇప్పుడునయోగింసబడు చున్నని తెరచియున్న 

పుడు చూచుటకు చక్కని అనశాశమును కలిగించుచు, 

మూనియున్న ఫుడు కన్ను చెదురు కాంకినుండి, ఆధిక మైన 

రతణనిచ్చు వల్చని అల్యూమినియం తెరలు నేడు తయా 

రగుచున్నవి ఎటువంటి కె వైభాగవు గట్టిశవమునకు 

లీవిపోనివై , నున్నిళగల కేలిళ "ప్లైవుడ్' బల్లలు నేడు 

అభ్యములగుచున్నవి ఇవి చట్రములకు వెనుక ఆగ్హరు 

వలకలుగా కూడ ఉపయోగపడును 

ఇదేవిధముగా తయారయిన డిమ్మవలకలు వేగముగా 

మూసి కెరచుకొను కలువులనతె నుపయోగకరముగా 

ముండును ఆరోగ్యవరికరములు, మురుగునీటి కాలువల 

వళ్చాటు, మలిజావొక విధానము, వరిళుకమైన నీటిని 

పట్టణములో సరఫళాశేయు సౌకర్యములు మొడలైనవి 
భవననిర్మాణవిధానమునందు మార్పులు కలిగించి అతి 

ముఖ్యమైన అభివృద్ధిని గొని జెచ్చినవి శక్ఞోన్షములు [వస 

రింవకుండా డేయుటకు శానలసీన వివిధనిర్మాణ (ద్రవ్య 

ములు, కట్టడములు కోట్టువారికి ఇవ్పుడు దొరకుచున్నలి 

ఇవన్నియు, శిల్చులు కక్కువ |వతిజంధళములతో భవన 

నిర్శాణ విధానమును ఏచ్చాటు చేయగలుగుటకు మిక్కిలి 

తోడ్పడుచున్నవి కృషతిమపద్ధశుల్నవె గాలిని, 'చెలుతురును 
(వ్రనరింవకేయు ననశాళములు సాధ్యమగుటనలన, భవన 

ముల ఆళ్ళతిరచన చేయుటలో $ిల్చులకు నుప శ్రరమైన 

శ్వీచ్ళయు, అవళాళనును లభించినవి దుళాణములు, 
కర్మాగారములు, పాఠశాలలు, అనువ(త్రులు, ఆరోగ్య 



ములు మొదలగువానికి, మునువటిళం'చ ఉత్తను 
మైన ఆళృతిరోచన చేయుటకును, నునువటికం'ఇ ఆరోగ్య 

వంతముగను, [వ్రయోజనవంతముగను వాటిని ఉంచు 
టకును నేడు లీబగుచున్నది 

నూతన భవనని ర్భాణవిధానమును, నిర్మాణద వ్యము 
లును, పూర్వశాలపు చాన్తువద్ధతులను పూర్తిగా మార్చి 

వేసినవి శ ట్రనిర్మాణములు పూర్యశాలవు నిర్మాణ 

విధానముళం'లి పూర్తిగా ఖిన్నము శ్రే యున్నవి వాస్తు 
శా్ర సత్యమునుగూర్చిన పూర్వభావములు వేడు 

మార్చు నొందవలసి నచ్చినది _వెనుండి చూచినంత 
మాత్రమున మోటరుకుడి ఎట్టు వరు'గెత్తునో, విమానము 

లెట్లు ఎగురువో నిర్ణయించుట ఆపొధ్యమైనళ్లు, శేవలము 
కండ్లతో భననములను చూచినంతమా[క్రసున, ఆ భవన 

ములకు ఉనయోగింనలడిన నిళ్శాణద్రవ్యములయొక్క 

విలిష్టకను నిర్ణయింనలేము ఉడావారణకు దృఢీక్ళత మైన 
శాంక్రీటు తీసీకొందము దీనిలో శక్తి గుంశ మైన 
అంశములు చానిలో లీనమై కన్నులకు గనువీంచవు 

భననమునందలి ఒకానొక భాగము దుర్చలముగా నున్నట్లు 

కనువించినన్పటికిని అ భాగము ఏ ఉద్దేశముతో విర్మించ 
బడీనదో అట్టి ఉద్దేశ మునకు తగిన బలమును కలిగియండ 
వచ్చును బరువు నహించుగోడలు రంగనమునుండి పూ ర్తి గా 
అంతర్థానము చెందినవి ఇవ్పుడు భవనములందలి బరువు 
నంతటిని దృఢీక్చత మైన కాం|క్రీటుకో చేయబడిన ఆకృతి 

పంజరములుగాని, ఉక్కు స్తంభములు, దూలములుగాని 

భరించుచున్నని స్థలములప ఆవరణము కక్చించుటటును, 
శక్టమునుండియు, గాలినుండియు వానిని దూరముగా 
నుంచుటకొరకు నూత్రమే ఇపుడు గోడలు కట్టుడు 
చున్నవి ఇప్పటి భవనములు, తమ్రిందినుండి = లీథ్మి 

తోట, చిన్న నీట్మిప్రవానాము మొదలై నవి పోవుచున్నను 

స్థిరముగా వానిశాళ్ళవ్రై అని నిలచుటకు సాధ్యమగు 

చున్నది ఒక గోడనై జవామిగా మరి యొకగోడ ఉండ 

వలిసిన అగశ్య'మేమియు నేడు లేదు ఎక్కడకు శానల 

సిన ఆక్కోడప జరువుళొనుటకు నీలయిన కెరగోడల 

వలనను, ఆడ్డుగోతలరలనను శవననిర్మాణము చేయుట 
చేడు మిక్కిలి నుకరముగా నున్నది అది యిప్పుడు 
నిర్మాణస్థలమునపను మానవుల అననథమునకును 

ఆకృతి రదన = ఆధునిక విర్మాణ ద్రవ్యములు 

మిక్కిలి పన్నిహికముగా నున్నది |క్రజల యొక్క (వను 

తపు వసతి అలవాట్లు వూర్వముళోనలె ఎప్పుడును ఒ'ే, 

విధముగా మార్చులేళ ఉండుటలేరు అందునలన ఆకృతి 

రచవా విధానము కూడ పూర్తిగా మారవఅసీయున్నది 

ఇెకువుల, వీరులమీదుగా (వేలాడు పెద్ద విశానములను 

వళ్చాటు చేయుటగాని లేళ భవనమునందలి ఏ అంతస్తు 

మీదకై నను తోటలను శాటుటగాని, ఇప్పుడు అసాధ్య 

మైన సనిళాదు ఇల్లు, తోట, ఇప్పుడు నులథనుగా ఒశే 

చోట శేర్చవచ్చుకు ఇండ్లరోమార్చుటప వీలులేని నిర్భంధ 

కరమైన పూర్వకాలపు విఖాగవిభాన ముంకరించినది 

ఇప్పుడు ఇండ్లలోబి అంళళ్భాగములను అవనరమ.నుబట్టి 
ఇాళ్వకముగాగాలి, శాళ్కాలికముగాగాని వక్చాటు 

జేపిళొనదగిన అవళాళము లభించినది లిల్లిపరువు మి బ్రైలు 

ఇప్పుడు నర్వపాధారణ మైనవి ఇట్టి మి దైలను వర్చరచు 

విధానములు నుంచుగాలి, వర్షముగాని విశేశముగా 

కురియు చేళములందకి భనననిర్మాకలికు శెలియజే 

'శెలియవు అల్లివరుపు మిర్జెలను నీరు చొరనట్టినిగాను, 

చవాశావరణ ములు గాకుండునట్టినిగాను జేయ 

వచ్చును అందుచేతనే, కడి పొడి శల్లదనముగల ఏ 

చా శావరణనువై నను లెక్కచేయక, ఎట్టి ప్రజేోములలో 

వైనన్కు బల్లివరుపు మి'ర్రెంను ఉన యోగించుకొనవచ్చును 

భవనముల ఆకృతి రచనయందు దృఢత్వముండన తెనను 

పాక ఉద్దేశముపోయి చానికిబదులు *ేలికదనను సము 

సొష్టనము ఉండన'లనను ఖానములు రచ్చినవి పూర్వము 

భనననులను కరచుగా శకెట్లలో పోల్ళుచుండిరి, ఈపోలిక 

యొక్క ఉద్టేోమేమనగా, భవనములు బెట్లవలెనే 
భూమిలో పొఠుకొనిపోయి నున్షిరముగా నుండనలెనవి 

శానీ అధునిక భవనములు శేరలము ఇందుకు విరుగముగా 

భూమివెై నమసొర్టనముగా నున్నట్లు కనలడును చ 

ముల కూర్చుతో కట్టబడు భనననిళ్ళాణ విధానము అంద 

మగువట్టి ఉవయోగళరమైన అ'నేశ గూసములను (ప్రసా 
దించివది శాం|క్రీటుతో చేయబడు అధునిక నిర్శాణవద్ధ 

తులు 'వెక్కురీతుల నూతన విశ్మాణములకు కావొనంగి 

నవి విశ్మాణభ్రయు క్షమైెన ఉక్కు కాంక్రీటు గణిత 

సంబంధమైన సరియైన అంచనా బేయుటకు కూడ ఆనశాళ 

మును కల్పించుచున్నవి దీనిన్రలన మిక్కిలి యశార్థము 



ఆకృతి రఛవా సూత్రములు 

లును (భ్రయోఃజనళరములు వైన ఆకృతులు సిర్ధించు 

చున్నవి 

దీవి వ్రశానము బాస్తునంకంధ మైన సొందర్యద్భస్ట్రివ 

కూడ ఎక్కు నగా పనిశేసినది ఆందునలన ఆధునిశ వాస్తు 

ఇా్రుముయొక్క అళ్ళతిరచన, నూతనమైన నిర్మాణ 

దవ్యములను, పురోగమించియున్న నిళ్శాణవిధానమును 

చక్కగా ఉవయోగించుళొను చున్నది ఈనాటి శిల్చ 

శారులు ఆశార శారతమ్యు రవాన్యములను చక్కగా 

ఆకళించుకొని, ఆకృతి రచనలో నిక్కచ్చిగా ఆక్యననర 

మైన నిర్మాణ ద్రవ్యములనుతన్న మిగితినచానిని త్యజిం చుట 

చేర్చుకొనియున్నారు 
డీడిలి 

ఆకృతి రచనా సూత్రములు = పూర్తిగా స్వకంత 
ములు శాకపోయినను ఖిన్నములై న రెండు దృళృళ 

ములతో నాస్తు సంబంధమయిన ఆకృతి రచనను 

(Axchiteotorel రజల). విమర్శింవనలని యుండును 
'మొదట కేవలము గుణములనుదృష్టియందుంచుకోని 

చానిని భరికీఖింవనలనియుండును, అనగా చాని వయో 

ఆనముతోగాలి, నిర్మాణముళోగాని నిమిత్త మేమా(త్ర 

మును లేళ చానిని సౌందర్య మీమాంపా దృష్టిళో సరి! 

రించుట, 'రెండన దృకృథను భవవముయొక్క అవవ 

శానుగుణనుగు ఆకృతి రచనను (౧702000221 delgn) 

అనగా భవనముయొక్క (వ్రశ్యజావవరములు నిర్మా 

అము మొగలగు వాటని దృష్టీయంరుంచుకొనుట, శార్య 

నిర్వవాణార్థకమైన అళ్ళకి రళనయొక్క పరిశీలన 

మును వాస్తు సంబంధమైన సృష్టిగా మార్చుట ఆకృతి 

రచన యొక్క నివంధనములయొక్కుయు, ఆకృతి రచవ 

యొక్క లిళ్ళాణక్రమమునకు సంకంధించిన మాత్రముల 

యొక్కయు పరిజ్ఞానము జేశకే సాధ్యషడును 

ఈ స్తూక్రములు ఇకృకిరచన శేయువానికి సరియగు 

మార్గదర్శకములుగా మాశ్రయే నవోయరకడును ఆంతే 

శాలి, వాటినీ 'కయారులేసే యంచలడిని పొందర్య 

మును 'వాన్తుకోళలో కల్పింఛుటశై వివేచనా రహిత 

ముగా నువయోగింవదగిన నిబంధనములనుగ ము 

శేనికొనరాడు శవనముళిను వీ విధముగ నైనను వ _శైలి 
లో నైనను నిర్ణింనవచ్చును, “కేవల నిర్మాణ విశేషము 

లుగా (౫6008 of abetract composition) మాక మే, 

వాటి మంచిరెడుగులు నిర్ణయింవబడును గుణానగుణ 

నిర్ణయమునందలి (ప్రమాణములు మారుతుండును శాని 

నిర్మాణ నియనుములు మూత్రము మారక ఒకే విధ 

ముగా మండును శిల్ని కన మనన్సులోని ఛానమును 

చక్కగా రూపొందించు విషయమున శితణమును 

పొందును నిర్మాణ విషయకము లయిన నియమముల 

యొక్క జ్ఞానము ఈ విషయమున ఆతనికి ననోయ 

పడును శిల్సి యుక్ట్ల నృష్టీ ఒకకళారచన ఆందుసొందర్య 

మీమాంసాగుణములుండును అవి కేవల (ఆకృతి) రచన 

యొక్క మును, సాంకేతికత ముఖ్యభావమును 

వర్టీ క్షీళరించు సాధనములుమ్మాతమే యై యున్నవి ఆ 

ఛావము ఎక్కువ ముఖ్యమైనది af భవనమునుగూర్చీ 

విమర్శించునవుడు, మొనవులి వ్య క్మిగతనుగు ఆదర్శము 
యొక్క యా అవిమ్మరోణ'మే విమర్శించబడుచున్నది 

చాస్తువిద్య ముఖ్యముగా ఒక కళ అందుచే ఉత్తను 

మగు వాస్తు విర్శాణను కళారచనకు అననరమయిన 

ముఖ్యలతణముల నన్నిటిని శలిగియుండన లెను విశిష్ట 

రచయికలిగు టాల్టాయి, రస్కిన్ వంటివారు కళ 

యొక్క లజణమునుగూర్చి విశేషముగా (వ్రాసి 
యున్నారు కళారచనకు అన్వయి౭చు (ప్రధాన ధర్మము 

అన్నియు బాస్తుకళళకుకూడ అన్వయించును 

నిష్టావట్యము, సత్యము, కళారచనకు మున్ముందుఅత్యవన 

సరములు వాన్తుశిల్చి తన భానములను వ్య శ్రీకరించు& 

యందు శావట్యమునకు శావీయకుండ నుండవలయును 

వాస్తుశిక్సిము నవక్యము వ్య క్రీ కరింపబడ న భయును 

అనగా వాస్తుశిల్సి మోసముచేయళాదు ర ని నుజెప్పీనట్టు 

చాస్తుశిబ్చమున మూడువిధములై న మోనము లున్నవి 
1 వశ్యేతరమయిన నిర్మాణవిధానమును, లేళ 

ఆధారనును సూచించుట 

8 వై భాగములమై రంగులేని, ఒక వస్తువును అన్య 

వస్తువుగా వ్రదర్శించుట 

కీ పోక, లేక యంత్ర నిర్మిశాలంశార ములను ఉప 

యాగించుట 

కళకు సంబంధించిన ఎట్టి రచనకై నను వశిష్ట లతణము 

ఆనునరి రెండన ముఖ్యావనరము 



మొదటి ముఖ్యలతణము కళొరచన అడి కళొవేత్త 

యొక్క (వక్యేకళచే ము ద్రెత మైయుండవ లెను రెండవ 

ముఖ్యలతణము కట్టడము యొక్క, ఉద్దేశమును స్పష్ట 

ముగావెల్లడిరేయనశెను కళావేత్త సంపూర్ణ మైన నిష్కా 

వట్టముత్రో [వయత్నము జేనప్వుడే చక్కని కళానృష్టి 

ఘటిల్లును అట్టి సృష్టీ ఎల్లి ప్పుడును కళా వేశ్త్రయొళ్క 

వ్య కీత్వ విశేషమును (ప్రతిఫలించుచుండును అడి రచన 

యొక్క ఛైశవ్యమును, శక్తిని "పెంపొందించును కళొ 

వేత్త ఇతర కళారచనలనుండి ఉ 'క్రేజమును పొందివను, 

లేళ్ల వాటిని అనుళరించినను, పావథానుడయి తన కళా 

రళనమును న్వీయళ క్రిక్వముతో మేళవింవవలయును 

శేవలము ఇళరులనుండి ఎరువు కెచ్చుకొనుటగాని, అన్యు 

లను అనుకరించుట గొని కళారచనమును వైతన్యవిహీ 

నము గావించును 

భవన నిర్మాణమునలన చాని ఉద్దేశము వ్యక్తము 

శావలయునన్నచో అన్ని విషయములయందును ఆ 

యుశ్ణేళము (వన్ఫుటమగునట్లు జాగరూకతతోను, విమర్శ 
పూర్వళముగాను తయారుచేయబడిన (ప్రణాళిక ననున 
రించి ఆ భవనమును నిర్మింవవలయును 

అకుటిలత్వము, అసందిగ్ధత అనునవి మూడన ముఖ్య 

లితణమునకు శెందును వ్య క్తీకరణములో ఎట్టి నంళ్ల 
యాక్ళకతయ ఉండరాదు, అంకేగాక, వ్యక్తీ కరణము 

స్పష్టతతో గూడియుండవ లెను డొంకతిరుగుడు పద్ధతిలో 

చెళ్లడించుటకు ఎట్టి ప్రయశ్నమును చేయళాదు 

నాల్గవ ముఖ్యలతణము సరళత చూచువాగికి 

గొని చదువువారికి గాని నులథముగా ఆర్థముశాని వివర 

ములు వ కశారచనయందును ఉండళాదు అనవసరము 

లైన వివరము లుండరాదు వివరములను తగ్గించుట వలన 

సరళత చేకూరును 

టాల్స్టాయి ఈ విషయమును బాల రనుణీయముగా 

ఇట్లు చెప్పియున్నాడు “న కొందరకు మూూశమో అందు 

ఇాటులోనుండు భావానుభనముయొక్క. (వ్రక్యళత 

(గేష్టక్వము యొక్క అదర్భముశాదు  విళ్వజనీనతయే 
జాని అతణను వరిమొణాధిక్యము, చుగ్గాావ్యాక, 

రూవజటిలత + ఇరి 'వేటి లెక్కవ్రకారము (శ్రేష్టళాదర్శ 

మునకు లత్లణములుశావు, అట్టుకాళ నంచీ క్షత, స్పష్టళ, 

అక్కకి రచనా సూత్రముల 

సరళవ్య శ్రీ కరణము = ఇవి చానికి అతణము లై యున్నవి ” 

అక్యుత్తమ రచనకు చేర్చబడునదిగాని చానినుండి తొల 

గింవవిడువదికానీ ఉండజాలదు, అనువిషయము ఎల్లప్పు 

డును జ్ఞానక ముంచు కొనదగినది 

శాగరూకతలో కూడిన ఆలోచోనాపూర్ణత (ప్రతి కళా 

రచనకు వలనిన ఐదవదియు, కడవటేక్రియునగు ఆవళ్య 

శాంళము 

కళారచనమును కోభావంతముగానేనెడి అలంకార 

ములు, లేళ వినరములు నరుకోముటయందును, వాటిని 

అవలంబించుటయందును కొగరూకతయు నంపూ 

శ్ఞాలోచవయు శానలనియున్నవి అలంళారములు చాల 

ని[గ్రవాముతో నువయోగింపవిడనలెను అవి అలంళార్య 

వస్తువునకు తగియండభలయును థూమ్య వన్తువువకును, 

చానిధర్శమునకును ఆవి నరిగడనినిగా ముడరాదు, 

భొనగని స్థానములో వాటినీ ఉంచరాదు 

ఎట్టీక శారచనకు అయినను వ లతణనులు ఆక్యంశాన 

శ్యకములై యున్నవి ఇవిశాళచాస్తుకళో వేత్త తనకట్ట 

డముయొళ్క. (ప్రణా? ళాళ్ళతిని రచించుటకు సాయపడు 
కొన్ని ప్రధాన సూత్రములను వరిశీలింపవలిసియున్నాడు 

జ కట్టడము పాధారణముగ అ చేళములగు 

భాగములతోగూడి యుండును అలి వేళ్విరు పరినూణ 

ములను ఆళ్ళతులను, కలిగియేండవచ్చును రచన 

నుందరముగొ కనబడునట్టును, జఉద్దిష్టమైన [వయోజన 

మునుకూడ నెరవేర్చునట్టును కళావేత్త వాటిని యోగ్య 

ముగా కూర్చు చేయవలయును రచనలోని అంళము 

అన్నియు అనురూపత, ననుత కలవిగ ఉండవలియును 

అనేక భిన్న భాగములు (క్రమ రహికముగా శేవలము 

గుది గుచ్చినట్లు కనబడరాదు రచన మొ శ్షముమీర 
వకికృశమయిన సమసి నన్తువు అను అభిప్రాయమును 

కలిగిం వలయును రచనలో ఒకో "ప్రధాన భావమును 

నృష్ట్రించుట వలన ఇది సొధ్యవడును 

ఒక అంశముతో గాని భిన్నసరిమూణనులుగల అచేళ 

అంకములతోగాని అది వర్పడియుండవోచ్చును మొత్తము 

రచనలో ఆది కీలక స్థానముగా నుండవలెను ఒకటికంచె 

ఎక్కువ స్థానములట్టివి (10011 ౦106) ఉన్నళో రచన 
యుక్క ఐక్యమునవ కంగమువాటిల్లును రచనయొక్క 



ఆళ్ళకి రగనా మాక్రసులు 

ఐళ్ధమునకు కంగము కలుగనివిధముగా రచనలోని అన్ని 

ముఖ్యాంళములును, విశాగములును విని వేశకములు 

శావలెను 

ఆలేఖకుడు (40ఖజు జాగ్రత వహించి, విమగుపుట్టని 

విధముగా తన రచనను మహోహరముగ వేయనశెను 

చేర్చుకో జారతన్యుములను లేక వై విధ్యములను [వవేశ 

'పెట్టుటచే ఇడి పోధ్యవడును నీర్మాణము నందలి యుక్త 

మగు కారశన్యుములిలే యు క ప్రమాణములు చేకూరును 

ఛానీ ఐఇక్యముహాడ భంగమునొందదు చక్కని వ్రణాళిక 

గల [గ్రీకు రోమను భవన శ త్తిళ్ళంగముల (రయి) 

ఆశారములు వై విధ్య ప్రయోగమునకు చక్కని ఉదా 

పవహొరణములు 

భవన లి శ్రిళ్ళంగములో దగ్గరదగ్గరగా వివిధముశ్రై న 

ళాహ్యా శీఖల ఆకృతులు ఉీసయోగింసజడును గోడ 

యొక్క ఉవరిఖాగమున ఘునవడార్థములిను, శాశీఅను 

స్మకమముగా నవయోగించుట దీనికి నురియొక ఉచా 

వారణము చాను రచనలోని నివిధ అంళముల యొక్క 

పరిమాణము అందును, రూనముఠిందును చై 

(లేక శారళమ్యము) చూపుట ఛానిని ఇకర్షణీయముగా 
జేయుటకు మిక్కిలి అననరము బాస్తు వంవింధముల్రైన 

అలంకారములు బాస్తు నీర్మాణములను, వజీనములనుగా 

శేయుటక్షై వరో విధమైన వై విధ్యముతో నిండియుండును 

మంచి అలంశారములు ఎల్లప్పుడును నిర్మాణాత్టక 

రూపమును ెంపులేయునలిగా నుండవలెను ఆవి 

శేవలము ఇచ్చచొవ్భున తగిలించుటకు గాని తొలగించు 

టప గాని వీలగునట్లు ఆనుకింధములుగా నుండీరాదు 

నిర్మాణమునందు ఇక్యమును వది పరచుటకు చెిధ్యము 

విశేష ప్రకటనము అను శెండు విషయములు ఆవశ్యక 

ములు కేనలము (1)సచార్థ స్థూల చేతను, (1) అలిం 
శారగంనద యొక్క "ేం డ్రీకరణము శేతన్సు (8) రంగు 

యొక్కయు, జాయ (1009 యొక్కయు, పొస్ట్రవము 

చేతను, (4) శేఖయొక్క అభిరుచి చేతగాని సూచనను 
శేక ఊహను స్ఫురింప కేయు పాళ్ళుతర విధానాంళరను 

శేతగాని అధికళర (ప్రొముఖ్యమును నంపాదించవచ్చును 
చక్కని వరిమాణములును మావ శేన (ఐట) యును 

మంచీ ఆ లేభఖ్యాళ్ళళికి శావలనీన నురి కండు అకస్థవసల 

విషయములు కొన్నీ పరిమాణములు మిక్కిలి 'కృవికర 
ములుగా నున్నట్లు కనుగొన బడినవి అందుచే ఈ పరిమా 

ఇములును, నివృత్తులును జ్యామితితోడను, మొత్తము 

మీద గణితళాల్త్రుము తోడను కొంత సంబంధమును కలిగి 

యున్నవను విషయమును కొందరు భూచించీకి కొన్ని 

మ వ్రసీద్ధములైన కట్టగముల యొక్కయు, అలంకార 

ముల యొక్కయు వరిమాణములను వర్పరుచుటలో 

(శికుఃము, చతురసము లేళ వృత్తములనంటి కొన్ని 

శేభాగణిళపు ఆకృతులక్రో స్పష్టమైన సంజంధము కనబడు 

చున్నదని రూఢిదేయజడియున్నది సంగీకములోని నంగీత 

పద రచన (Musical phrasing) యొక్క నిర్మాణమున 

కును, ఛాస్తువునకును గొప్ప పోలిళ కలదవి కొందరు 

శాలించుచున్నారు నమనగా, రెండును గూడ నమ్మేళ 

నము (Barmony) యొక్భ యు, విరాసుముల (Intervals) 

యొక్కయు, అయ (మ) యొక్కయు నూ|త్రము 

అతో సంబంధము కలిగియున్నవి సంగీశములో వేగము 

నకు సంబంధించిన (ప్రమాణ మున్నట్లుగచే, ఇాస్తుకళా 
'జేశ్లకూడ పరిమాణమున ప సంబంధించిన ఒక ప్రమాణము 

నువయోగించును పరిమాణ సంబంధను (90901101) 
ఎప్పుడును “కొలత” (8019కు నంబంధించియే 

'యోచించవలని యుండును చక్కని కొలత వివిధ 

భాగములకును ఒండొంటితోడను, మొత్తముతోడను 

పరిమాణ విషయములో (క్రమమైన నేంఖంధము” అని 

నిర్వచింపలడియున్నది ఈ నిర్వచనము పరిమాణ సంబంధ 

మునకుగూడ | వ్రత్యతముగా అన్వయించును సరిమాణను 

(జ) యొక్క (ప్రమాణము పరిస్థితులపై నాధారపడి 
యుండును శాలి సామాన్యముగా అది పురుష |వ్రనూణ 

ముచే (క్రనులద్ధము గానింపబడునదిగా నుండును అనగా 

నళానరి మానవుని పరిమాణమును, సరిమాణము 

విషయములో చానితో సంబంధించియున్న వస్తువృలును 

అని అర్థము 'కొలక ను ఫొటింపక కట్టడముల 

వజాళిశాక్ళతి రచన సొగించినయెడల కొలత యొక్క 

అసత్యభాన మేర్చడు గొవ్న ప్రమాద మెన్చటికిని కలదు 

అట్లుచేసేనచో కట్టడములు అవి నిజముగా ఉన్న చానికంళు 
వెద్దవిగాళాని, చిన్నవిగాళాని కనబడును. ఇది కోన్ని 

మవ్రసద్ధ వనముల విషయనులోకూడ కటస్థించినది 



రోమ్లోని 'సెంటువీటరుయొక్క కేతిడ్రల్ (Cathedral) 

దీనిళోక ఉచావారణము చాని నిజసరిమాణమున! కను 

గొ నుట కు శావలసిన లడణములు కొరళవడియున్న 

విధముగా చాని లోవలిభాగము యొక్క (వణాళిశాళ్ళకి 

రచనే గావింవబడి యున్నది 

వాస్తు రచన చిత్రరచన కంచెను, శిల్ప రచన కంటెను 

భిన్న మైనదిగా నున్నడి చితరచన 'రెండు సరిమాణము 

లతో గూడినడి మూ[తమే మై యున్నది శిల్ప, బాను 

రచనలు శెండును, మూడు వరిమాణములకో గూడి 

యున్నలై నను, కొన్ని విషయములలో తిరిగి వరన్సరను 

'వేరువడునవిగా నున్నవి 'వాన్తు రచయిత కట్టడమును 

నిర్మించుటకు పూర్వము (ప్రణాళికలు, తడికరముశై నీ 
వటములును నిద్ధవరువవలసీయుండును అశ్లే ఆతడు కట్ట 

డవు వివిధ భాగముల యొక్కయు అంతః|పచేళములను 

సరిశీలింపనలసి యుండును రచన యొక్క ఈ అంశము 

వాన్తుకళకు మా(క్రమే (వశ్యకలతణమైయున్నరి (ప్రణా 

శిళా రచనను గూర్చియు, (వ్రణాళికకును, ఎత్తున 

(Elevaton) ప గల సంబంధమును గూర్చియు ఇప్పుడు 

పరిశీలింతముగాక |! కేవల ఊహ్వావనరముల దృష్టి 
తోడను శార్యనిర్వవాణార్థకము లై న |ప్రశ్యజావనరముల 

దృష్టికోడన్ను (వ్రణాళళ యోచించబడనలసీన ద్ర 

యుండును నిజమునకు (పీణాళిళ అన్నది ఒక శానలసిన 

మట్టము లేక మట్టముఅవద్ద ఒక కట్టడముగుండా తీసికొన 

బడిన &లిజ సమౌంశరమైన (1004011121) భాగము 

బకేసూ కావ? ఎట్టి అళ్ళతిరచన కై నను న ర్రించుచున్న ను, 

ఎత్తు, భూతలదృళ్యము, రంగుచేయుట, లేళ (లము... 

వీనిననునరించి ప్రణాళిక? యొక్క అంతర్గత న్వభావము 

శేరుచేరగుచున్నది “|ప్రణాళికవినయములో చానిని 

చూచు ఛావిద్భక్పథము శేవలభాన్యామునకు చెందినదిగా 

మాత్రమే యుండదు, 'వ్రణాళిక' అనగా నిజముగా [క్రింది 
అంతస్తు యొక్క ఆకృతి ఆని అర్థము, వాస్తు వేత్త భావన 

'యొక్థ సామాన్య ధోరణులను ఆది ఎల్లప్పుడును వెల్లిడిం 

చును, అంశజేశాక, "పే అంతస్తులకు ఆఅధారముగానుండగల 

ద్రీయోజభాశ్ళక కాగములనుగూడ నది వ్య క్షీళరించును 

శని వ్రణాశిక ఒక్కటియే చాస్తుచేత్త భానననుగూర్చి 

నంపూర్ణాథి ప్రాయము నిచ్చుటకు వీరిపోడు అవరిం బడిన 

ఆకృతి రళనా సూశ్రములు 

వివిధభాగములు ఎట్లు కనబడునో అన్న విషయమును, 

చూచువానికి వివిధ ఆంశర్భాగచులు ఎట్టి అభ్మిపాయ 

మును కలిగించునో అన్న విషయమును వాన్తువేత్త 

మనస్సులో నుంచుకొనవలనీ యుండును (ప్రణాళిక 

అనగా గోడలు, చెత్తగోకులు (10008), వసొరాలు 

మొ; వాటిని శాగికముమీర రోచింవగా శేర్పడు ఒకానొక 

మాదిరి రూపము ఈమాకిరి రూవముటాడ ఆకృతుల 

విషయములో సమ్మేళనమును ననుక్వ కానమును, 
కలిగియుండవలయును శావి (ప్రజణాగిలు క్యకం|త్ర 

విషమయములుశావు ఎళ్తులళోను, విభాగములతోను, 

(Elevations and Sections) అవి అను బంధితమునై 

యున్నవి [వ్రణాళిళారచనలు కూడ పొందికనుక లిగి 

యుండవలెను సొమాన్యములై న అలిభక్త భాగము 

లను అవి కలిగియుంగవచ్చును అవ్రధానములు 

లేక వవోయార్థకములు ఆగు |ప్రశ్యేశావయోనములు 

నాటికి ఉండవచ్చును, లేళపోవచ్చును, లేదా, పామాన్య 

భాగములు తరిగి తిరిగి నచ్చు[కమము, [పధానములు 

మరియు సహాయళ అనుకంధములు అను (కళుముతో 
గూడిన వరినిష్థిశత్వమును కళ్లియుండవలెను (01128268) 

స్మారక చిస్నాములుగా నిర్ణింవబకెడి కట్టడముల 

(ప్రణాళికలు ఉన్నతస్థాయికి కెందిన వీధముగను, మహా 

నీయళా అతణముతోగూడిన 3 లిలోను, యోచింస 

బడనలేను కట్టడము యొక్క ఆవనరములు జొగ 

రూకకతో వరి?ీలింపబడవశలెను మరియు ఆ అవనరముల 

యొక్క (ప్రఛానకావమును కల్పించెడి ముఖ్యభాగము 

లకు (ప్రణాళికలో వ్రత్యేక (ప్రాముఖ్యము వొనంగవ లెను 

తక్కిన భాగములు చాని! లోబడిన |వ్రధానత గలలిగా 

'శేయజడన లెను నరియగు పరిమాణ సంబంధము నువయో 

గించుట, భేదమును చూపుట, గ్రక్యేక |ప్రణానకను 

చూపుట (ఉంట[2000) అను లతణములను (వణాళి 

కను సిద్ధవరచుటలో (వ్రణాశిశా రశయిత గమనింవ 

వలెను [వ్రత్యేక భాగముల సొఢారణ రూకమున్ను 

|ప్రణా?ళలో వర్గీళరణమును, వె నుదవారింప బడిన సూత్ర 

ముల సహాయముతో గిర్ణయింపనగును 

కట్టడముల యొక్క శావ్యా భాగములు అంతర్గత 

రూవముల కొక ఆనరణముమా శ్రమే |ప్రీణా?కలోని 



ఆక్వినాస్ థామస్ 

ముఖ్య భాగములు ఎంతవరకు దృళ్యవ్య క్రి కరణమునుకలిగి 

యుండేచలెనో (ప్రణాళికా రచయిత విర్ణయింవవలయును 

శట్టడమునకు అవసరమైన వ్య క్షీకళణమును బట్టియు, 

ముఖ్యభాగములి (062624) జా చిత్యమును బట్టియు, 
ఈ యంశము నిర్జయింపబడవలెను ఎత్తులు ఉద్దేశ్యము 

యొక్క స్పష్టమైన వ్య క్షీ కరణమును ద్యోకళము జేయ 

నట్లుగా (వ్రణాళిళా రచన గానించబడన లెను 

ఈ ఉద్దేశ్యము యొక్క వ్య క్షీ కరణము రూప పొందర్య 

మును రచించుక్ళషికో సమ్మేళన గావింపుడనలెను 

ప్రయోజనము (f2001102) ప్రధానముగా ప్రణాళిక ఎట్టు 

రచింనవిడవళలెనో నిస్దేశించును 

ఉదాహారణమునకు ఒకానొక ఎత్తులో కిటికీలు లేని 

యెడం గాని అంకళ్ళాగము, వైనుండి వెలుతురు వచ్చు 

నట్లు చేయబడినది, లేడా మానననీర్శిక పాధవములచే 

వెలిగింనజడినది, అని మనము గులశముగా నూహింస 

గలము, ఆంగుణే అ కట్టడము ఈ విధమైన వెలుగు అన 
సరమైన జాతికి తెందియున్నదని నునము 'కెలివీకొన 

వచ్చును 

లశ్యనుయ్యేడి నిర్మాణ [ద్రవ్యములను అట్టియు, 

వ్యయము యొక్క పరిమితులను ఇట్టియు, వాస్తువే శృ 

యొక్క (ప్రణాశీక పొశ్లారణముగా మార్చురచెంరు 

చుండును శాని ఆతని (వణాళశికల యొక్క సాఫల్యము 

ప్రణాళిాళ్ళలి రచనకు నంజింధించిన ఈ మూలాధారక 

మాశ్రముల ననునీరించుటవై చాలవరకు ఆధారవడి 
యుండును 

ఢీడినీ 

ఆక్సినాస్ ఖభామన్ = ఇతడు ఇటలీ రేశస్థుడు 
స్కొలాన్టీససమ్ (8018800080) అను తళ్వకాస్ర్రగాఖకు 
ఇెందినవాడు ఇక్వికోయను సువ్రసీర్ధ వంశమువాడు 

శేనిల్బు పట్టణమున జన్మించెను చూంటిళ్యాసినో, చేసల్సు 

అలో విద్య నభ్యసించి, డామినీకక్ మతసంస్థలో భేరెను 

ఆల్బర్ట్ న్యూగ్నన్ అను | వ్రఖ్యాశపురుషు డికని గురువు 

అశిస్టాటిల్ మతపంథకు చెంధినవారిలో ఆక్వివాసు అగ్ర 

గణ్యు డవదగును చాలకారిము ఇతని గ్రంథముల శెక్టున 

(ప్రచారము లేకపోయెను కాని 19వ శళాబ్దిము నుండీ 

వీటికి అక్యంశమైన [ప్రాముఖ్యము అగించినది 

మధ్యయుగపు కై 9 సత మళాచార్యులలోను, విద్వాం 

మలలోను ఆక్వినాను ఆగ్రగయ్యరు జీవితము నందలి 

సమస్త ప విషయము 

లను సమన్వయించి 

సృష్టీక ర్తపను, మాన 
వునికిని, (వ్రళ్ళతికని 

గల ఆంతరంగిక 

సంబంధమును వెలి 

బరచుటయే మధ్య 

యుగపు పండితుల 

ఆశయ మన వచ్చును 
ఈ సమన్వయమును 
ఆక్టినాను కన్న 

నంపూర్ణముగ 'నెవ రును  ఫొించకేరనుట అకిళయో కి 

శావేరదు 

ఉక్కృస్టేశను సాధించుట జీవిశము యొక్క ధర 

మనియు, (ప్రతి జీవియు తన న్వభావముశే |"చీకేపింసలడి 

ఉక్కృష్టతను పాధించుననీయు ఆక్వినాను బోధించెను, 

సృష్టి యందలి జీవులలో ('శేష్టతర శత్యయనియు, గోప 

కను శత్యయనియు, "రెండు కశ్యలను నర్చళచన లెననిన, 

జీవులు తము ధర్మములను ఎంతవరకు సాధింతగలుగుదురో 

యనునదియే మనకు (ప్రమాణము ఈ రీకిగా జూచినచో 

వృష్టికర్తనుండి జీనళణము వరకును గల ఆంతరోంగిక 

వంలింధనును, పరంపరయును గు _ర్తింవనగును ఈ వృష్టి 

వరంపరయందు మానవుని స్థానము ముఖ్యమైనది ఎందు 

కన ఆతనికి కేవలము భౌతిక లతణములేగాక ఆధ్యాక్టిక 

అతగణములును కళివు వివేళము అకని (వశ్యేకలకణము 

వళ్ళతిని, మానవ సంభఘమునకును పోలిక గలదు 

వ్రళ్శశియం సెట్లో అమే నంఘమునందును ఆశయము 

లును, తదనుగుణములై న పాధనములును గలవు ఆశయ 
ముల వెక్కువగ సాధింనగలవా రితరులకు మార్గదర్శకులై 

వారిని ఫలవచ్చును సంఘము మాననవాంఛల నంకృ స్తీ 

కొరకు వర్పడినదనీయు, సంఘమునందు (పకి వ్య క్తికిని 

వ్రశ్యేక అతణనులుగు సొమర్థర్థములును గలవనియును, 

(ప్రకియొకరును శమ తమ (ప్రత్యక శార్యములను, 

ధర్మములను ఆశరించుచు ఇతరులతో నవాకరించిననే 



సాంఘీక (గేయము చేకూరుననియు అక్వినాను నూచిం 

ఇెను అన్యోన్య (శేయమనును శేకూర్చుటయే మానవుల 

ఆశయము, ధర్మము 

జల హితమును "వెంపొండించుట ప్రభుత్వ 

కర్తవ్యము 'ఆధిశ్యారమును (ప్రభువు ఒక లిధిగ నరిగణీంవ 

దగును సరిపాలకు లీరీతి ప్రవ ర్తి ంచినచో (ప్రజలకు ఇహపర 

నుఖములు రెండును అభించును ఐహిక నుఖములు 

రాజ్యమునకు సంబంధించినవి అంతకన్న మహా శ్ర్వము 

కల పారలౌకిక సుఖములు మఠసంస్థకు చెందిన విషయ 

ములు శాని పరిపాలకులు శాజధర్యమును చక్కగ నెర 

'వేర్చినచో ఇవామునుండి పరము కూడ అఖించును 

శాజ్యమునందలి అధిశారము వై తిక[ప్రమాణముళే 
ననుసరించియుండన లెనని అక్వినాను నృష్టవరచెను చాటి! 

విరుద్ధముగ (ప్రవర్తించు (వభుత్వమున శిదురుశిరుగుట 

(ప్రల వాక్కు శాని వ్రకుళ్వోల్లి ఘనము నలన 

జా క్కాలిలోవద్రవముళన్న ఎక్కునళీడు పొంద రాదమట 

(ప్రజలు ముఖ్యముగ గమనించవరియును శానీ ఈ 

యంళమును గూర్చి ఆక్వినాను విశదముగ (వ్రాయలేమ 

న్యాయము [ప్రజల హితము కొరకు నూనవుని వివేకము 

నుండి జనించినదనియు, (వ్రజాహితమే కము ధర్మముగ 

చెంచు వభువులలే నిర్ణేశంవబడినదనింసు అక్విబాను నిర్వ 

చించెను వృష్టి యంతయు [శ్రమబద్ధమైనదనియు, మానన 

నీలిధర్శములకును, డ్రై వనంకల్చమునకను అత్యంత మైన 

సంబంధము కలదనియును, ఆక్విచాను యొక్క 

అళయము 

ఓ ఎన్ ఎన్ 

ఆగమ శాస్త్రములు = భారతీయ తశ్త్వశాన్రు 
ములలో ఆగమళ్యాన్రములు మిక్కిలి [వధానములై, 

ఐహిశాముమ్మీక మఖనంపొదళము లై యలరారు చున్నవి 

లోళళల్యాణ నంపాదళములిగు జేవాలయములయు, 

బేవళా వి[గ్రవాముళలయు విర్మాణప్రక్రీయలము, వానీ 

వ్రశిస్థలను, చేవశా సొన్నిధ్యము చెంపొందుటశై జేయ 

వలసిన పూజా పురళ్ళరిణాది (వకారముఅను బోధించు 

శాస్ర్తము ఆగను ఇా్ర్రము భగవంకుని ఆగమమును 

గూర్చి శెలుపునదిగాన, డీనికీ”వేరు వచ్చియుండవచ్చును 

ఈ ఇ్యాస్త్రుమునకు ' అనుజంధములుకానట్టి విద్యలు ళానీ, 

అగమ కొష్త్రమలు 

కళలుకాలి, వీనిచే |వతిపాదింనబడని తృత్త్వహిళ పురు 

షార్థముళుశావి కేవనుట నిశ్య సత్యమగు విషయము 
'వేచాంళాది శాస్త్రములు అత్మ వరమాక్శలయు, ఇతర 

జగద్వన్తువులయు న్వరూపాదులను పురుషార్థ - తళ్చ్ళాధ 

చాదులను విళదీళరించుచున్నవి, ఆగమ శొన్త్రములన్ననో, 
అందరికిని స్వానుభనగోచరమగునటుల వానిని (వదర్శించు 

చున్నవి మొదటివి తశ్త్స్వలోధకములు, కడవటివి = 

తళ్సాకాళ్కా-ర నంపొదకములు 

మరియు, జలమునం దంతర్ని గూఢ మైన విడ్యుచ్ళ కిని 
న్ఫుటముగ చావిర్భవింన కేపి, యం శంశ్ర్యాది పరి 

కరములిశే నిఖిల (వ్రజానీళమునకును అందుజాటుతో 

నుండునటుల 'కేయుచున్న ఆధునిళ విర్యుచ్భాస్తాదుల 

వలె వురాతనములగు నీయాగము క్యాశ్ర్రములును 

చెక్కు. పంవత్సరములకు పూర్వమే ఉర సము్రాదుల 

యందు వెలకొవియుండు వ్యూపొ న్వరూపాొ రులనుండి 

జేవళాళ కీని ఆకర్షించి వూర్లకుంభమునను, తర్జ్వారమున 

యంక్రములయందును, చేనళా వి(గ్రళొములయందును 

(ద్రవరింవశేని, (ప్రతిష్టించి, పూజా వురశ్చరణాదులచే 

ఆళక్తిని దినదిన (ప్రవర్ధమానముగ నొనరించి నిఖల 

(పాణులకున్సు శ క్షదభీష్టములను శేకూర్చునట్టి అద్భుత 
(వ(క్రియలను అనుళన పురన్సరముగ |క్రపాదించుచున్న వి 

విద్యుళ్ళ క్తి కేం ద్రములనంటినే దేవళాళ్ళక్తి నిశేశనము 
లగు కేవాలయములును 

ఆగమ వదవ్యళ్చత్తి చేవతలఆగమనును 

గూర్చి తెలువుచున్నందున దీనికి ఆగముకొత్ర్రమని (ప్రసిద్ధి 

శలిగియుండవచ్చును లేళ, వేదమునపవలె “ఆ నమ 

న్రాల్ గమ్యు శే నిఖలాఅవి అరా క8 ఆగమ" అను 
వ్యుక్పత్తిదే ళ్లాతవ్యములగు నమక విషయములను 

సమ్మగ్రముగ 'జెబువుచు, ఆలౌఃకళ (శ్రేయస్సాధనరూపము 
లగు ఆవేళ ధర్మములను బోధించుచు నిత్య నిరున్దములుగ 
నుండుటచే నిట్టి వ్యవహారము కలిగియండనచ్చును 

“ఖాన = రాగ కాళి కల్ఞముల అగ్యాతర సమ్మేళ 

నమున “భరతో శబ్దము నిన్పన్న మైనటుల, "ఆగత _ 

గత మరో శనుల ఆధ్యాతర నమ్మేకనసునలన 

“ఆగమ” శబ్దము నిస్పన్నమైనదని ఆయా ఆగరునుల 

యంజే విర్వచించబడి యున్నది 



ఆగమ శావ్రనులు 

ఆగమనురి నిభాగముణ ఈ యాగమములు వధాన 

ముగ శ్రైవములు, నైస్త్రవములు, శా_శ్రేయములు అని 

మూడు విధములుగ నున్నని ళా శ్రేయొగనుములకు 

నిశేవముగ శం(తములని (వపిద్ధియున్నది ఇంకను మరి 

కొన్ని తంత్రము లున్నవి వీనిలో నైన = వైష్ణతాగ 

మములు దడిణచేశమునను, మిగిలినవి ఉశ్రరచేశమునను 

లిపుళ ప్రచారమున నున్నవి 

శైవ వైష్ణనోగమముల యందు, కేవలము మంద్ర 

యం।క-ఉపొననా(క్రమములు మాత్రమేగాక, చేచాలయ 

విర్శాణము, వి(గ్రహవిళ్మాణ (వ్రతిష్థాదివిధులును, వాస్తు 

శిల్ప గొన పొకాడి విశీేషనులును, పంచకాల పూజా 

పురళ్ళరణారులును గిరూపీంనబడియున్న వి శాశ్తేయ 

గాణావత్య = శైరవాది కంత్రములయందు యంత్ర = 

కం[క్ర = మం|త్రోపాసవాదుశే |ప్రశానముగ నఖివర్ణింప 

బడినవి 

శ్రైవాగమములు వాని |ప్రభేదములు | శై. చాగమములు 
సడ్యోకాతము మొదలగు నీశ్వరుని ైడు ముఖముల 
నుండి ఇరునేడి యెనిమిడి ఆగనుములు (ప్రొదుర్భూకము 

కైనవి ఆగమము అన్నిటిని నక్త సాజాత్చరను 

శివుజే = ఆనీ శైవుల సంప్రదాయము 

1 వద్యోజాతమునుండి (1) కామిళము (కీ) యోగ 

జము. (18) చింక్యము (శ శారణను (క) అజితము 

అనీ మైదును 

వ 'చామబేనమునుండి (1) డి వ్హము (8) నూత్మము 

(8) నవ్మావ్రము (6) అంకునూన్ (5) నువ్రజేడము అని 
మెడును, 
“క అనోరమముండి (1) విజయను (8) విశ్వా 
నము (8) ప్వాయంశునను (4) అనిలంము (5) వీరము 

క తప్పకువమునుండి. (1) శౌరవము (8) మకు 
టము (0) విమలిను (4) చంద్రళ్ఞానము (6) లింంను 
అని 4 

క తళానమునుండి (1) ప్రో్లికము (1) లకిశము 
(8) నిద్ధము (4) సంశానము (ర) సర్వో శమము 

(8) పారమేళ్వరము (7) కరణము. (8) చాతుళము 

అని ఎనిమిడియును 

ఈ రీతిగ 28 ఆగనుములు అవిర్భవించినవి 

వీనిలో, మొదటి పడి ఆగనుములు శివళేదములనియు 
తరువాతి వదు'ెనీమిదియు రుద్రఖేదములనియు వ్యవనా 

రింనఆడుచున్నవి నురియు శినభేదములలో ఒక్కొక్క 
ఛానికి (వ్రవర్తకులు ముగ్గురును, రుద్రోఖేదములలో 

ఒక్కొక్కచానీకి (వ్రవర్తకులు ఇర్దరును |ప్రసిద్ధులె 

యున్నారు 

శైవుల సంప్రదాయము శివనృష్టి నమారంభమున 

శివభక్తి నమా చేళముచే నిళ్ళాళక్తివలన కువనోత్స క్తీకై 
యూగమాయశే నృష్టిలీజము చిలుకరింపబడుచున్నడి 

అందుండి నాదము, చాన క్రింద శరక్కాల చంరునివంటి 

లీత్తును ఆవిర్భవించుచున్నవి 'చాన్మిక్రింద “అంబిక” అను 
శక్తి తోచుచున్నది దాన్నిక్రింద వామళక్తికి అవర 

రూవముగ జయ, విజయ, ఆజీత, అపరాజిత, నిన్ఫ క్తి, 

వ్రశిస్థ, విద్య, శాంతి, ఇజంకిళ, టీవీక, 'రేదిక, 'మోచిక, 

వ్యోనురూవ, అనంతర, అనాథ, అవా(శుకంజను శక్తులు 

గలిగి నీనిచే లోళమంకయును చ్యాపించిడినటుల న్ఫురిం 
చుచున్నది వీనినుండి వవిది అతరములు గలుగుచున్నవి 
స్వరాతరమున శివుడును, వ్యంజనాశరమున శ క్రియను 

అధిష్థించియున్నారు స్వర వ్యంజన నమ్మేళనముదే వర్ష 

ములు, నములు, వాక్యములు వర్చడి అర్థ(వతీతి గలుగు 

చున్నది అని ౩ వుల సంవ్రచాయము 

పొద విభాగము ఢీని యందు (1) జ్ఞాన (క్ర) క్రియా 

(8) యోగ (4) చర్యాపాదము అని నాలుగు పాదము 

వి 

అండు ళన పాదమున వకు, సక్తి పాళమ్ అను 

మూడు వచార్థనులి న్వరూన లతణ వ్రమూణములును , 

(1) శివుడు (9) శక (8) నచాళివుడు (ట్ర ఈక్వరుడు 

(క మ్యరిక్య గ్ర మాయ (గ కళ (క) విద్య 
(8) శాగము (10) శాలము (11) నియతి (18) వురు 
వుడు (18) |ప్రక్ళతి (14) బుద్ధి (15) అవాంళారము 

(18) కునన్సు (11) (గోత్రము (18) త్వక్కు 
(19) చకుస్సు (20) జివ్యా (21) ప్రాణము 

(88) వాక్కు. (98) పాడి (186) పాఠము 
(85) చాయువు (28) ఉవస్థము (27) శబ్దము 

(88) వృర్శము (కక) రూవము (80) రనము 
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(81) గంధము (శ్రీకి) అశాళము (89) చాయువు 

(84) అన్ని (86) నలిలము (86) భూమి అని మువ్పడి 

యారు శ త్త్రముల న్వరూసమును, 

() త త్త్వరూనము (2) తత్త్వ రర్భునము (8) తత్త్వ 

ఖద (4) ఆశ్నరూనము (త) ఆత్మ దర్శనము (6) ఆత్మ 

శు (7) శివ రూపము (8) శివ దర్శనము (9) శిన 

యోగము (10) శినభోగము అను వడి కార్యలతణము 

లును విరూపింవబడియున్న ఏ 

శ్రీయా పాదమున మం[క విళాగమున అయా (క్రియ 

లకు శానలపీన మంత్రములను, శ్రియా విభాగమున 

కొలకలు, గర్భవ్యాసము, శిలానం గ్రవాణము, లింగ 

మూర్తుల |ప్రకిష్థ, అనుజ్ఞ, విఘ్నేళ్వరపూజ, చాస్తుశాంటే 

మళ్ళం[గవాణము, అంకుఠార్చణము, రజాబంధము, 

కుంథస్థావనము, కలాకర్షణము, యాగళాల, కుంశాళీ 

చీకను, నువోలిషేకము, మండలాళివేశము, ఉత్సవ 

ములు, (ప్రాయళ్ళి _త్రములు, నిత్య కైమి లీక శామ్య 

పూజలు మొదలగునవి అభివ రంప బడినవి 

మరియ (1) మూలాళారము (క) స్వాధష్థానము 
(కినుశవూరకము (4) అబావాతము (5) విభద్ధి (8) అక 

ఆను వట్నశ్రముల న్వరూవము, |బ్రవ్మా రంధ్రము డ్రా 

(గం, రుద గంధి, విష్ణు గ్రంథి, వవాప్రారము, కుండలిని 

మొదఆగువాని స్వరూపము, యమనియమాడి న్యరూశ 

ములు, వస్ణాశ్రమ ధశ్మాదులు నిరూపించ బడియున్న వి 

చళ్యాపాదమున పూజకు శొావలనిన ఉపకరణ 

ములు, వొవిష్సాళము, ఆరాధన విధులు, ఉపచారములు 

నిరూపింపనిడి యున్నని 

కాక్మీరకైన (అదై్యైళ) ఆగమములు - అభినవ 

గుప్తుడు మొదలగు శాక్టీర నైన సంవ్రజాయ [వవ ర్త 

కులు వ్రత్యభిజ్ఞాదర్శనము, న ్ఫందదర్భ్శునము అను కైవా 

రైక నంప్రడాయముంను (వ్రవ రింగ చేసిరి ఈ శైవ 

నం క్రదాయాగమములు 8 విళాగములుగ నున్నవి 

ఒక్కొక్క విభాగమున 8 ఈం[కము లున్నవి 

1 ఖైరన (నంవ్రదాయాంకర్షళ ) శంక్రములు 

(1) వ్వచ్ళంద, (క వరక్క (8) ఛండ, (6) శ్రోడు 
(1) మక 2 (ర) అంగ, (1) వమోవాన్మ 
(8) కపారీళ 
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అఆగమశొవ్రమలు 

2 యానుళ కంత్రమణు (1) బహ్మాయాముళ 
(9) విష్ణుయ మళ, (8) వ్వళ్ళండ యామళ (గ్ర రురు 
యామళ, (5) (ర) ఆథర్వణయానుళ, (7) రుద్ర 
యామళ (8) చేశాళ యామళ 

8 మఠ కంశ్రమలు (1) రక్త (2) లంపట 
(ల) లక్మీమక, (క) మత (క శాలిశా, (6) పింగళా 
(1) ఉక్కళ్ల (1) విశ్వార్య 

4 మంగళ కంత్రమలు (1) పదుళైరవీ, (1) ళంత 

శ్రైరలీీ (క) తశ, (ఓ (శాహ్మీళలా (ర) విజయ, 
(6) చంద్ర (గ్రి మంగళా, (8) నర్యమంగళా 

5 క్రాష్టక్ కంత్రమణ = (1)మంత్రచశ్ర (8) వర్ణ 
తళ (8) శతక (1) tray, (5) nosy 
(8) చాదచ క్ర, గ) గున్యా,చ కో, (8) థి చక 

0 బహురూన కం(క్రమణ, (1) అంధకో, (2) రురు 

శేద (6) అజ (4) మూరి (శ్ర వర్షవంధ (ర) రిడంగ 

(7) భూజోరన (ర) జ్యాలివ్ 
? వాగీళశంశ్రములు (ly 35d (2) der 

(8) వాంన (శ) కద ంబిళా రః హృాల్లేశా (6) చండ లేఖా 

(1) 9ద్యళ్లకా (9) విద్యుమర్ 
8 eg (1) Bobet (2) వీణా (8) వీణా 

మణి (క) నమో్జనా (5) చామర (6) ఆథర్వక (కలగా 

(8) శిరశ్చీద 

బైన్టవాగనుడుణ లాబీ (వోలేదోములు | వ్రైస్టబాగము 

ములు; వైరవడేవకల యొక్క ఆళాధనారికముల 

'జెలువుచున్నవి 42 (వ్రధానముగ వై భానపాగనుములు, 

పొంచరా(శ్రాగముములు నవి కెడు విధనులుగ 

నున్నవి 

“కథం త్వ మర్చనీయోఒన్ మూ ర్రయఃకీద్భశాన్లుకే | 

వై భానసాశథంమీూయుఃకథం'చాపాంచరా తిక 

అని భారతమున నీ రెండు జగనుములను నమానన్కంధ 

ముగ కీర్తించియున్నారు 

“t (శ్రీ మవోటిష్టుచే పరదై వశమనియు, వారీ యారా 

ధనమే ats ననియు నిరూకించుచు, నీ కండు 

ఆగనురులును వరమై శాంకికధర్శముల బోధించుచుండు 
టే “ళగవచ్చ్ళాక్ర్రము శాగవతధర్శకాశ్ర్రము, భరమ 

నంహొక! అను నానుభేయమఘులతో న్యనవారింగేజడుచు 



ఆగమళావ్రమలు 

సమాన ప్రతిన కీతో నలరారుచున్నవి శ్రీ వైష్ణవా 
చార్యులు ఈ 'ెండింటికిని నమానగొరనము నిచ్చు 
చున్నారు (శ్రీ చైన్షన దివ్భక్నేతములలో, కొందరు 

చై భానసాగమములను, మరికొందరు పొంశశాశ్రాగము 

ములను అనుఫరించుచుళ్నారు 

వైఖానన గృన్యా నూ(శ్రాద్యనసారముగ చళ్వా 

రింకత్ నంప్కారములను పొండినవాే వైఖానసు లగు 

డురుగాన, వై భావనత్వము నంకవరంవరగ రావలసి 
యున్నది, త మా శామపోరులై నను పొంచరాత్రదీతను 

స్వీకరించిన పొంచరా(త్రులగుటకు నవళాళమున్నది 
మం[తతం[శాదులయందు కొంక శ్రేదనున్నను, భగన 

\చారాధకొవయికములై "రెండును ఉపొజేయముత్రై 

యున్నవి పొంచర్యాశ నంహితలలోనే వై భాననవంపొళ 
యొకటి గలదు 

వైభానపాగమమనులు వరమాళ్ళుగి సూననవుత్రుడు 
విఖనవమనార్షి గూథార్థముల |ప్రశాశింన కేయటే, 
“విశేచిణ ఖనళాక్ విఖనా” అను వ్యుళ్చ శ్రివలన 
“విఖనమ" లను పేరు వచ్చినటుల ఛ్యానమవార్థి 

నిర్వచించి యుబ్నాడు వేదములను ద్రవ ర్తింన 

శేయుటశై చకుర్ము (అ హ్మాను సృష్టీంచినటుల, 
ఆరాధన |ప్రక్రియేలను జోధించు బాగు 
[దవ ర్తింన శేయటశై నిఖనవ మనార్షి ని వరమాళ్ళుడు 
శన వంక ల్నముచే నృష్ట్రి ంచెపని చెన్పజడియున్నడి ఆవిఖనన 
మవొర్షి కగవంకునిదే నునడిష్టముతిగు భగవచాళాధన 

శ్రమనులిశెళ్లి శన శిష్యులగు (1) కళ్యవ (1) అత్రి 

(8) మరలి (6) భృగు '(5) షష్ట (8) అంగిరవ (1) 
పులస్త్య (8) వలనా (8) క్రతువు అను శొమ్మిడ 
మందికి నువజేశించి, చారి చ్వారమున సంహితలను 

(ద్రవ రింవకేనినని సనాశనులు చెప్పుచున్నారు 

(వస్తుళము అక; మరీచి, ళగు, కళ్యపుల సంహితలు 

మూశ్రను ్రసిద్ధిలో నున్నవి 
వమూశ్రార్బవాధికరణము ఆను అతి వంహితయందు 

భగవంతుని నమూశ్రార్ననము సొంగోపాంగముగ నిరూ 
వీంనబడియున్నది అర్చనను నమూ ర్తము, అమూ ర్తము 
అని రెండువిధము నున్నది అమూర్రార్చన నునగా 

ఆవవానీయ అవ్వావార్య = గార్జవళ్య, అ వన్య 

సళ్యములను పంఛాగ్నులయందు జగమో క్త విధానము 

ననుసరించి వోమాదుల వనుర్థీంచుట, ఇక సమూర్తార్చన 
మనగా = ఆలయములయంగు (వకిన్టంవబడిన సంచబేరము 

అగు కగతంతుని బింబములను (వి(గ్రవోదులము) ఆగ మో క 

విథావముగ నర్చించుట కర్షణాది |ఫ్రతిష్ణోంశ కర్మలు, 
ఆరాధన ఉత్సవ |క్రమనులు, నిగ్రహ, గోపుర, 

(పొశారాది నిర్మాణవీధులు విళదముగ నిరూపింవబడి 

యున్నవి శాళ్యన మరీచి సంహితలు గచ్యాక్మళనములు 

కాగా, అతిళ్ళగు వంహితలు క్లోకరూనములుగ నున్నవి 

ఈ నంహితల కన్నిటికిని పరన్సర నంచాదమున్నది 

న పొంచరాశ్రాగమములు పొంచళా(తాగమములు 

అనంభ్యాకములుగ నున్నని అందు 108 సంహితలు 

(వ్రధానములైైవవి ఇవ్చటినరకును జరిగిన వరిళోధనల 

వలన 850 సంహితళవరకు జయటనడియున్నవి 

కొమ్కర నంహిశయందు 68 వేల ల్లోకవరిమితము 

లయిన పొంచరా(కసంహిత లున్నవనియు (క్ర, (వ్రళ్న, 

విష్ణు శిలకములయందు అర్ధలోటి ల్లోళవరిమితములై న 
నంహిశము లున్నవనియు చెప్పబడి యున్నలి 

పొంచరాశ్రాగను నానుధేయములు, వాని వ్యుత్న త్రీ 

(1) వళాయనళాఖ, (క) మహోవనినత్తు, (8) పొ_శ్వ్యత 

కాత్రము, (క) కగవచ్యాత్త్రము,. (క) భాగవళా 
గమము, (8) పొంచరాత్రము అని లివిధ బామ 

ములతో నీ యాగమములు క ర్లింపనిడుచున్నని 
“దక వన ((శ్రీచున్నాశాయణ) ఆయన (ఆరాధ్యః) 

కరీ శ్రుతి వఏళాయన (కలికి అను వ్యుశ్చ క్తిచే 
“ర్రీమశ్నారాయగు డొక్కడే ఆరాధ్యుడు, [పొవ్యుడు, 

(ప్రావకుడున" అని యువరేశించు వేదళాగమునకు వీళా 
యనట్రుతి యని "చేరు సరమరతాన్యములగు భగవ త్త త్వ 

ములను, ఆత్మల క శ్వ += హిత = పురుషార్థములను ని? 

(క్రమమున నిరూవీంచుచుం డుటచేతను, నాలుగు వేదములు 

పొంఖ్యయోగములు అన్నియుజేరి ఈ పొంచర్యాశ 

సంహితయగుటజే మహోవనిన త్తను భానుము అన్వర్థ 

కుగుచున్నడి, ఫచ్చక్టవాచ్యుడగు కగనంతుని యొ క్రయు 
పారత్వ్వకులగు. భాగనతులయొక్కయ కై ఫొనానుష్టా 

శారుల బోధించు చుండుటళే సొ శ్రుత శాశ్ర్రనును 

కాము కేయము యు క్లమగుచున్నది అందుచేతనే భగన 



చ్యాస్త్రము, శాగనశాగమము అను చామ'ధేయములు 

కలిగిన పొంచరా[తమను నామధేయము మాశ్రము 

అనేక విధముల నిర్వచింవబడియున్నది ఈశ్వర నంహీక 

యందు, భగవంతుని పంచాయుధాంళ సంకూకురిగు 

వైరుగురు యోగులకు నైదు దివాళాత్రములు వశే 

ముగ నీళ్యాన్త్రము కువ డేశిం చియండుటచే “పొంచ రాత్ర” 
శుచు వ్యనవోరము గలిగినది చెవ్పవిడియున్నడి పొద్మ 
సంహితలో, ఈ శాన్ర్రమునపముందు సాంఖ్యయోగాడి 

వంచమహాళాన్త్రములు రా|తివలె ని స్తేజ స్థ ములగుచున్న 

శారణమున ఫొంచరాశ్ర మను వ్యవవోరము దీనికి 

కలిగ్గినది అని చెన్పజడియున్నడి విష్ణుసంహిశయందు, 

శ్మాకీవలె అక్టానాంధ కార నర్ధక ములగు శి నృర్శరూవీ 

రన గంధము అను వైదు విషయములను, లేళ పథి 

వ్యచ్చేజో చాయ్యాళాళములను వై దునునోళూశనులును 

అనగా వానివరినగలుగు బంధము, పరమాత్మను 

సందర్శించినంతనే నశించి పోవును ఆని యువటేశము 

నొనంగుచున్నందున దీనికి సొంచర్యాతనును వ్యవహారము 
గలిగినదని చెన్నండి యున్నది అహిర్భుధర్య్యసంహిళ 

యందు, రర = వ్యూవా నిళన ఆ న్తర్యామి ఆర్నా 

స్వరూపములు అనుభగవంతుని పంచానస్థలనుగూర్చి 

శల్చుచున్నందున్న పొంచరా|శ్రమని దీనికి పేరు గలిగిన 

డనీ నిరూపింనబడి యున్నది 
పాంచరాశ్రమురి యందలి అనాంతర విభాగనూ 

(1) ఆగమసిర్ధాంతము, (8) నుం త్రపిద్ధాంతము (8) తంత 

సీద్ధాంతము (4) శంకాంకర సిద్ధాంతము అని నాలుగు 

విశాగములున్నవి మరియ న్యూన = మధ్యమ ఉత్తమ 
భేధములచేతను, దివ్య ఆదివ్య 'భేధముల చేతను అనాం 

తర విళాగములుకూడ నున్నవి, 
ఈ పొంచరాన్ర సంహితల గణన అగ్నివుళాణము 

నందును, కవీబోంజలనంహితయందును, పార సంహిక 

యందును, విస్ణునంహిళయందును, చొయశీర్ల సంహిక 

మొదలగు సంహితలయేందును కొంచెబు కొంచెము 

భిన్న రిన్న క్రనములతో నున్నది డా ఒట్టో |ప్రాడరు 

మవోశయేడు పోంచళాశోపోద్ధాశమను ఆంగ్ల వ్యాన 

మున ఈ ఆగనునులకు గూళ్చీ వివులముగ చర్చించి 
యున్నాడు డా ఆర్ క కండార్మోరు [వముఖులు 

ఆగామకొన్రసులు 

అధునిక విమర్శపాధనములమ గోచి వీని శాల నిర్ణయాదు 

కినుగూళ్చి చర్చించియు న్నారు 

ఈ సంహితలయందును జ్ఞాన క్రియా యోగ. 

చళ్యాపాదములు అను విభాగము బన్నవి ము్రా 

విశేషములు, యంతకం[త విశేనములు, జనహోనూది 
(ప్రక్రియలు, రీజావిధిమొదరిగు విషయములు విక్రమ 

మున నఖినరింవవిడియున్న 5 
శాశ్తేయాగమనుణల కా “కేయాగమముంకు 

తంత్రము" అను వ్యవహారము |క్రపిర్ణమై యున్నది, 

తంతనునగా దేవతల యన్నుగనామును సంపాదించు 
టై ఫలార్థియగు పురుషుడుశేయు ప్రయత్నము మంత్ర 

చేవతోపాసనాదులికు "4ంతో మను వ్యననోరము దాఢి 

అయినది 

ఈ కం(త్రములయందు మంత్ర యంత ఢేవకోపాన 

వాదులు ముఖ్యముగ నిరూపీంనబడి యున్నవి 

శాప్తల సంప్రదాయము = నచాతనుడగు శివుడు నిరు 

ణుడ్కు వగుణుడునుగా నున్నాడు నిర్గణు డనగా |బ్రక్ళ తి 

కంచెను వరుడు అనగా ప్రకృతి సంనింధములేనిచాడు 
వగుణుడనగా (వక్ళశినంబంధముగిలచాడు వ్రళ్ళతిశ కళళ 

యని భామాంతరము సళళుడ్తై సచ్చిచొనంద స్వరూపు 

డగు నరమేళ్వరునినలన శక్తియు, అందుండి బాదను, 

చానినుండి బిందువు కలుగుచున్నవి నరమళశ్రమయ 

మనునది బిందువు, వాదము, లీజము ఆని మూడువిధము 

అగుచున్నది అందు విందువు శిచాళ్ళకము, నీజము 

శశ్త్యాళ్మకము, బాదము శిండింటి నమవాయను అటు 

పిమ్మట లిందువునుండి రౌద్రియ, జాడ మునుండి 

'జ్యేవ్థయు, వీజమునుండి చానయు నను శక్తులు గలుగు 

చున్నవి వానినుండి క్రమముగ రుద్ర = [బ్రహ్మా రమా 

ధివులు గలుగుచున్నారు వారబు ఇచ్చ్భాళ క్తి, [క్రీయా 

శక్ని జ్ఞానశక్తి న్వరూపు లగుదురు వీఠలే వహ్ని ఇందు 
అర్క స్వరూపులు శ _క్త్యవస్థారూవమగు (వళమకిందువు 

నుండి అఖండమైన నాదము జనించుచున్నది డీవినే శబ 

|దిహ్మామని యంతురు సర్వభూతముల యొక్క జై తన్యమే 

శ్ద డిన్మాము ఇదియే కేవామధ్యగకమగు కండలినీ 

రూవమునొంది గధ్యపచ్యాడి రూవనుగు వరాళ్ళకముగ 

వావిర్భువించుచున్నది నించ్యాక్నకుడుళు, కాఅఐి0రువును, 
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ఆటవిక నృక్య[కులు 

కళాత్మకుడును ఆగు కంథువునుండి వర్వచ్యాపీయగు నచా 

శివుడుర్భవించును పచాశివునుండి ఈకుడు, ఆతనినుండి 

ద్యముడ్డు, అతనినుండి విష్ణువు, అళనిసుండి (బ్రహ్మాయు 

భావిర్శవించుచున్నాడు అటునై,  నమూలభూళనుగు 

అవ్య క్రమునుండి నువ శ్ర త్రము, దానినుండి |క్రిలిధనుగు 

అహంకారము కలుగుచున్నవి అందు వై శారిళమగు 

సౌ త్రి (కాపాంశారమునుండి వడి ఇంద్రియములు, 

శస్మాశ[క్రము యోగమునలన భూళాధికనుగు నవం 

శారమునుండి పంచభూతములు కలుగుచున్నవి 

'శేహమున డఊిగళాగము మార్యుడు , చామళాగము 

చందుడు , వడి నాడులలో ఇడ, గుషున్ను, పింగళ 

అను మూడు నాడులు (్రశానములు చాయువులు 

పదియు నవ్నులు నదియు నున్నని [ప్రాణమునకు 

లుకళ్ళ్సాపీపానలు, నునన్సునకు శోకమోవాములు, 

శరీరమునకు ఆరామృత్యువులు అని వడూర్ములున్నవి 

వీనికి నళ్యుడై జీవుడు దుఃఖంచుచుండును అట్టేతరి 

రైఠన్యస్వదూపీణియగు వీరాళ క్తి కుండలీభూత సళ్చా 
కృతిని నహించుచుగ్న దై, శబ్ద వివ స్వరూపిణియై 

వంచాళర్వర్ణ రూవీణేయై మంత్రమయనుగు జగత్తును 

వృష్టంచుచున్నడి తరువరి ఓం శ్రీం, (హీం మొడలగు 

రీజాతరములను నళల మంత్ర యం|శ్రాదులను నృష్టించు 

చున్నది ఇదియే వరా, వళ్యంతీ, మధ్యమా, వైఖరీ 

వావములను జొండి ఆయా వర్ణాళ్ళకములగు కళలను 
నృజించుచున్న ది 

ఇట్టి మంత్రములను, మంశాధికేనకలను గుర్తెరిగి 
యం్యశాళాభన వురసృరముగ జన పోను తర్పణా 
దుళచ్వారా నిద్ధినిటోంది అష్టాంగయోగ నిష్టతో కుండలిని 

విధ్యానించుచు, వవా[ప్రారమును విశసింస తేసి ఆకుండలినీ 

క్షివసొదనున శవై క్యమును బొంది (క్రవ్మోనందము 

ననుథవించుటరెే పురుషార్థముంజలి నుత సారాంశము 
శారచాకిలకము మొదలగు శంత్రగంశ్రములయం డీ 

(క్రమము అళ్యాళ్ళర్యకరముగ నిరూసింవవిడియున్నది 
వ్లోవులనలె బీరును సర్వళం[త్రములకును క క్ష మహేశ్య 
థుజే యని డెన్చచున్నారు, 

గురుళివ్యవకేస్ణిళ్వా స్వయమేవ సచాశక, 

(వళ్ళో శ్రర నై ర్వాకై్యః తంత్రం ననువశారయక్ 

ఆని న్వచ్ళంద శం|శ్రమున గీర్తింవబడి యున్నది ఈ 

శంశ్రములు అనంభ్యాకములుగ నున్నవి “మయా 

కృళాని తంకాణి సంఖ్యయొష్టోత్తరం శరమ్ అని 

ఈశ్వరుడు చెప్పినటుల మేరుళం[త్రమున గలదు 

ట్రీ ఆర్థర్ ఎవేలన్ (369) మవోశయుని పర్య 

'చేతణమున ఆగమానునంధాన నమితిశె కలకళ్తా నగర 
మున అనేశములగు కా_శ్షేయ తం[శ్రములు |వ్రళటిం ఫబిడి 
యున్నవి 

ఈతం[త్రములు వామములు, దతీణనులు ఆనీ రెండు 

విధములుగ నున్నవి అందు దఉణళం[కములు శ్రావ్మా 

చాదులకును, 'వామతంత్రములు పాొవండాదురికును అను 

సగణీయములని *ళ _క్షీజిజ్ఞాన” అను |గంథ్రమున చెప్పవిడి 

యున్నడి మేరు తంతాదుళయం దీవిషయము జాగుగ 
విళదిళరింపబడినది 

టి శె ని యన్ యన్ 

ఆటవిక నృత్య రీతులు ,. ఆటవిళ నృత్యములు 
'శిండు విధములుగా నుండును 1 ఆళాధన నృత్యము, 

& వినోద వృత్యము ఆరాధననృళ్యములో ఖర్మనృత్యము 
కొలుపు నృత్యము, నైగా నృత్యము ఆను విభాగములు 
శలవు వీసోద వృత్యములో బుతువుల నృక్యము అనుక 

రణ నృక్యము, (వళ్ళకి నృత్యము, వివాహ నృత్యము, 

యుద్ధ నృత్యము, వేట నృత్యము అను విభాగములు 

కలవు 

నాట్యము నీర నృశ్యముఠందు కథతో సంబంధము 

గళ్లినట్టి (గ్రదర్శనములు ఎక్కువగా శనుపించవు అచ్చ 

టచ్చట చెంచుల కోనలోని ఇంచుచార్చు (శమైలమునకు 

అనుకొవియున్న ఆరణ్యములలోని ఆటవికులు (వ్రదర్థించు 

“చెంచులక్మి నాటకము, “శవళిల్లి' వంటీ నృ క్త (వథాన 

మైన నాటకములు తప్ప, మిగిలిన | పొంశములలోనివారు 

గ్రరర్శించు చాటకములను శానము 

నృత్యము అనుకరణ శృత్యము, బుకువుల నృత్యము 

అందు నృశ్యము (ప్రాధాన్యము వహించును ఇది ఆంగిక 

మున (ప్రధానమైయుండును అనుళరణమునందు వీరు 
ెనులి నృత్యము, లేడిషిల్ల వేటగాని నృత్యము మొదలయి 
నవి ప్రదర్శించెదరు ఆహార్యము గూడ ఆయా వతులవళి, 
జంకుళినలె ధరించి, అని జేయు అంగవిన్యానము ననున 



రించి (వ్రదర్శించెదరు ఆరణ్యములలో నివవీంచు వీరి 

ప్రళ్ళకితోను, అందు నిననంచు వకుసజ్య్యాడి జంతువుల 

తోను వన్నిహిక నంబంధముండుటచే వీరు ఆ నాట్యము 

లందు వ్రరర్శించు అంగ విచ్యాసము వబొజముగా 

నుండును 
నృత్తను గెత్తము వీరి కళ యొక్క జీవము. వీరి 

ఎన్బత్యకళ యంతయు నృత్త ప్రాధాన్య మైనట్టిరీ, చక్కని 

లయతో గూడిన సుందరమైన ఆంగ విన్యానము, ఆట 

వికుల నృత్య కళయందు మాత్రమే చూడగలుగుదుము 

వర్వదినములందు పొంగు, కడలియందలి తరంగములవళె 

'అయ' వీరి శరీరములో (పతి అవయవములో నుండి 

పొంగి (వేవహించును ఈ లయ, లయవివ్యానమే, 

ఇాక్ర్రీయ నృత్యము నెరిగిన (ప్రఖ్యాత నర్తకులందును, 

జళానొకపవుడు శానమునుట సావాసముగాదు ఆటవికుల 

నృత్యములకు వ్రశ్యేకళాళములుండవు సొభారణనుగా 

నీరు గతుల బాధారముగా నృత్యమాడుదుడు, |క్రిశ్ల 

(శ అకరముల గతి) చకురశ్రము (& అత్షర ముల గక) 

లాభారముగ వీరు విరివిగా నృత్యనూడుదురు వీరన్చుదంగ 

వాద్యము 'అయి ను చెల్బుచు భావ (వ్రభానముగా 

వాయించవిడును అసుకరణనృకత్యములందు యుద్ధ 

నృత్యములందు బీరు ఆవోర్యమును ధరించెడరు వీర 

నృశ్యములు రండు విధములు (స్త్రీలు పురుషులు కలిసి 

చేసెడి నృళ్యములు పురుషులు, త్రీు వేరువేరుగా 

జేయు నృత్యములు మరియు వీరి నృత్యములిన్నియు 

బృందనృత్యములే కేణువుయొక్క రాగాలావము వీరి 

కృశ్యమునందు ముఖ్య సంగీతము. పొడుచు శాట్యమా 

డుట తరుచుగా వీరి నృత్యములందు కనిపించదు 

భారత చేళములో తోడా, ముండా, బై.గా, కురవ, 
చెంచు, కోయ, నుగాలి, బంజారా, గదజ, నవర, గోండు, 

లిల్లు నాగ, ఒరియను మొదలయిన ఆటలిక'కెగ లెన్ని యో 

యున్నవి వారందరి నృత్యరీతుల గురించి (వ్రశ్యేకముగా 

ఈ (గ్రంథమందు (బాయుట అసాధ్యము శాన వారం 

రిని చెందిన కొన్ని ముఖ్యనృత్యముల వినరము లిందు 

ఇెల్చలడుచున్నలి 

వేట నృత్యము (హాల్ళా వాల్చా అను 'కెగచారు 

మధ్య[వజేశ నిజానులు కొల్ళాలు వేటాడు విధానము 

ఆటవిక నృశ్యరీతులు 

కళాళ్ళకముగానుండును నీడెనీమిదినుంది కలిసీ రాసి 

చిమ్మరీకటిలో వేటకు అయలుడేకెదరు ఒకడు చిన్న 

దీవము తీసికొని ముందు నడచుచుండును చాని నీడలో 

వెనుకళాగమున మీగిలినవా రుందురు వారు కాళ్ళకు 

గుంగువియాలు (గక్రైలంగెలు) ధరించి యాడుదురు 

బారు గీవపు నీడలో నిలిబడి నృత్యముచేయుచు, అయతే 

అడుగులు చేయుచుందురు ఆప్పుడు గుంగులియాలు 

ఆమా చుళా చుక చుకో అనియు “చం చం చం చం" 

అనియు మధురఢ్వని చేయుచుండును అ మధురధ్వనులళే 

ఆక రకము లై పొదఠిలో నిదించుచున్న కుంచేటికూనలు 

అటు [ప్రక్కకు వరుగెత్తుకొలివచ్చి, డినపు వెనుకనున్న 

మనుష్యులను జూడక , మినుకమినుకుమని వెలుగుచున్న 

చీనశాంతిని జూచి అనందించుచు నిలుచుండును అవి 

చీవము ముందునకు వచ్చినంతనే వెనుక! నున్న మనుష్యులు 

వాటిని పట్టుకొ వెదరు ఇది వేటన్ఫక్యము 

ఇర్మన్మత్యము గోండులు మొదలై నవారు పొడి 

పంటకి అభినృద్ధికీగాను 'శేయ ఆరాధన నృత్యము ఖర్మ 

నృత్యము 
వర్ష బుతు ప్రారంభములో (భాదసరము) గోండులు 

చిగిర్చన “ఇవ! కొమ్మనుకెచ్చి ఒక కొత్త గుడ్డలో 

చుట్టి యిండ్లలో నుంశెరరు ఆనాడు 'వెర్టనండుగ 

శేయురురు వించారగించిన పడ జం కీలు నుదైలలు 

(యోగించుచుండ (స్త్రీ పురుషులు కలిని ఆ భొమ్మచుట్టు 

తిరుగుచు (వ్రళ్ళతి గితములనో, (యేమగీఠములనో పొడుచు 

భాట్యమాడుగురు ఇదియే ఖర్మ నృత్యము కది గోండు 

లశేగాక యితర ఆటపీకో శాతుల'చారికికూడా ముఖ్యమై 

నట్టిడి ఈ విధముగా నృళ్యగితములతో ఖర్మవృషము 

వారాధించి, (జజ్ఞదేవ) భగవంతుని, ధర్తీ మాతను 

నంతోవ బెట్టిన వంటలు కాగుగా పండునని లారి దృఢ 

విశ్వానము 

ఈ రీతిగా ఇార్తీను లేళ నూర్గశిర మానములలో 

“భయ్యా” శెగవారు ఒక ఖర్భవృతము కొమ్మను అడవి 

నుండి శెచ్చి చానివి పళ్లెళోనుంచి దానిముందు ఖర్మ 

నృత్యము చేయుదురు. ఇట్టి నృత్య గీతా దులళోగూడివ 

ఆరాధనవలన ఇర్బీ, మామిడి, వనన మొదలైన చెట్లు 

చక్కగా ఫలించునని నారి నమ్మకము ఫోను మిధ 



ఆటవిక నృత్యరీకులు 

శుశ్రవారములందు వీరు ఈ పూజబ శేయుదురు ఇట్లు 

ఆరాధన నృళ్యములుగాక యీ ెగలచారి! వినోద 

వృక్యములుగూడ యెన్నియో యున్నవి 

"గోటర్ భరో గోండులలో అవివాహిశ యునతీ 

యువకులు నృత్త గితములతో కారము గడువుటకుగాను 
(వశివళ్లైయంరును, ఒక గృవా 'మేర్సరచబడును అదియే 

'గోటల్ భుర్ కొన్నిచోట్ల (స్రీ పురుషులకు జేరుకేరుగా 

శెండు గృవాము లుండును ఛ శ్రీస్ఘర్ లో గోండువళ్లెలి 
లోని "ెండ్లిగోని యువతీయువకులు, శా(శ్రిపూట గోటల్ 

ఘర్ లో శేరి నృశ్యగానములకో శాంము కడపుడురు [వతి 

శాత ఖోజచాదులు ముగించుకొని అవివాహితయువకులు 

మందుగా నృత్యగృవాము శేవదుగు అటువై 

యువకులు 'నెళ్ళుడురు 'కొట్వారు' గురువు బాలికల 

చావ్వోనించి, యువకుల వాయకులికి ముందుగా వంద 

నను లర్చింవ క్రేయును అటువై ఒక్కొక్క యువతి, 

తవకు ఇష్టమైన యువటని నరుకొని, ఆతని కలను చక్కగా 
దువ్వి, శాళ్ళుశేతులను నుర్టించి, అకనితో నృత్యము 

మొరలు'వెట్టును ఇరువురును అలసీపోవునంతవరకు, 

పొడుచు నృత్యముచేసి కర్యాత విశ్రాంతి తీసికొందురు 

యువకులు ఇష్టమైవచో తమ ఇండ్ల 'కేగుదురు లేరా 

శనుతో నృత్యముేనిన యునకురి ఇండ్లలో వే శా|త్రుల 

యందు వసీంచురు ఈవిధముగా (ప్రతి రాని 

నృత్యముజేయుటచే అనేక యువతీ యువకులలో నరత్చ 

శోనుళాగ మేర్చడును అటున్లై వారు వివావాము 

శేసకొందురు 

గోండుల సృశ్యప్రీతి ; గోండుజాలీక చెందిన వురు 

గులు తను మోచేతులకు మోళాళ్ళకు మణిళట్లకు 

"హోరీ అగ్నిలో మండుచున్న 'మోదుగ కజ్ణలతో చురు 

పలు చేపకొందురు అటులి చేయుటవలన నృళ్యమునకు 

అనువైన విధముగా ఇారి అవయనములు లొంగుననియు 

ఆ కజ్టలన ల తమ కేహములు గూడ జేలికగా శయా 

రగుననియు, మండుచున్న మంటలయొక్క జ్యాలలినలె 

చారి యొక్క కేవాముట కదలుననియు, తొందరగా 

మండు మంటలివలె తను ఆంగ వ్రత్యంగములందు 

చురుకుదనము వచ్చుననియు చారి నమ్మకము మరి 

కొందరు కుందేటి "పేడతో పిడుకలుచేన, శాల్చీ, చానితో 

మోచేతులు, మోళాళ్ళనై చురుకులు 'పెట్టుకొందురు 

కుందేటి శాళ్ళవలె తమ అంగములు చక్కగా వంగు 

ననియు, చలనము కుందేటివలె మిక్కిలి చురుకుగా 

మండుననియు వారి నమ్మకము 

కోయనారి వృషభ నృత్యము ([వకృతి అనుకరణ 

నృత్యము) ఈ నృత్యవు కథా విశేషము బాగుగా 

మదించి యౌాననములో నున్న ఆబోకులు ఒకటిసొరటిా 

ఢీ కొని పోట్లాడుట ఇడి రోద్రరస (ప్రధాన మైనట్టిడి 

ఈ నర్తకులుగూడ నృత్యమాడునప్పుడు శమ ముఖను 

అను గవ్వలతో తయారుశేనిన అలంకరణనులతో కప్పి, 

తలకుజట్టిన తలపాగాయంచు "రెండు కొమ్ములను ఇరు 

'వైవులనుండి తను శిరస్సులతో ఒకరినొకరు ఢీకొనుటకు 
అనువగు విధమున, నిద్ధనుగుదురు నృత్యమాడునపుడు 

నర్తకుకే నమృదంగములను వాయింతురు 

నృశ్య వర్ణన = షుమారు ఇరునదినుంది పురుషులు 

శమ మెడలందు పొడుగుపాటి "చెడ్డ చెడ్డ మృదింగము 

లను (వేలాడవేసికొని నిలుచుందురు తలవెం[డ్రుకలను 

గోవురములనలె ఎగకట్టి చాన్నివై తలపాగ, తల కిరు 

వైవుల ఎర్జుకొమ్ములు, అలంకార (పాయముగ? ధరింటె 

దరు శరీరమున కటిభాగమునకు పైన ఎట్టి అలంకరణము 

లుండవ్వ మోళాళ్ళవరకు పంచెనూ (తము కట్టు కొందురు 

పురుషులు నుథైలలు వాయించుచు గుండ్రముగా 

తిరుగుచు నృత్యము చేయుదురు (స్త్రీలు వారికి కొంత 

దూరములో నిలబడి ఒకరి చేతుల నొకరు పట్టుకొని 

నృత్యనూడుచుందురు ఈ రీతిగా కొంతకడవు వృళ్య 

మాడిన విదన పురుషులు రెండు భాగములుగా చీలి 

ఒకరి శేదురుగా. ఒకరు నిలబడుదురు నిమిషము 

నిశ్ళజను 
'ధంగ్ ఒ ధంగ్త ధంగ్ తకిట ధంగ్ ధంగ్? 

ఇరువదినుండి వారి మెడలలోనున్న ను'ర్జెలల నన్నింటిని 

ఒ'కేసారికుఫానులో మేఘగర్జనమునలె సలికింతురు అందరి 

యందును ఏదో ఉశ్సాహము, ఏదో ఉద్రేకము, వీదో 

ఆవేళము పుట్టును శరీరములను కడిలించుచు మృదంగ 

ములను (మోగించుచు. నృత్యము'శేయుచు. వెనుకకు 

వెళ్ళి మిక్కిలి తొందరగా అడుగులువేయుచు, చిన్న 
వరుగుతో ముందుకువచ్చి, కొట్టాడు అ బోతులవళె 
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ఢీకొనుచు, తలలను డగ్గరగా'కేర్బి, కొమ్ములతో పొడుచు 
కొనునట్లు అశ్లినీయము చేయుదులు. ఆ విధముగా 

ఇద్దరిద్దరు తలలను తేళ్ళ, కొమ్ములతో పొడుచు కొన్నట్లి 

వయించుచ్చు గిరగిర గుండ్రముగా తిరుగుచు, కాళము 

తన్నక నృత్యవకాడుడురు 

పరుగు పరుగన్యి వెనుకకు అడుగులు వేయుచు మరల 

ముందుకు పళనళమని మృదంగముల వాయించుచు 

వరుగెత్తుకొవివర్ని *ఢ$' కొందురు ఈవిధముగా నృత్యము 

జేయుచు, అలనీపోయియున్న న ర్తపలను, (వేతకులుగా 

నిలిచియున్న (స్రీ పురుషులు వళకంకముగా “హీ, హే” 

అని శేకలు వేయుచు, శన్పట్లుకొట్టుచు ఉళ్సాహనర్గచు 

చుందురు ఇట్లు కొంతతడవు నృత్యమాడీన వీడవ, స్త్రీలు 

పురుషులుగలిసి (ప్రకృకి గీశముల పొడుచు నృత్యము 

సల్పుడురు ఈ నృత్యము ఆంధ్ర జేళములోనీ అరణ్య 

ములలో నిననించెడు కోయతారు శేయునట్టిది 

నాగవీరల యుద్ధ నృత్యము వాగజాతిచారు 

ఆస్సాము ఆడవులందును, జర్మాసరివాద్దు (పొంశము 

ఆంగును నినసించెడు ఆటవికులు వీరి నృత్యములు 

భయానక, 'రోద్ర, వీభత్సరన (ప్రభానముత్రై యుండును 

పూర్వళాలమందు ఆడవి ఇెగలవారు తరుచు ఓక కెగతో 

ఇంకెళ 'ఇగచారు ములు చేయచుం జెడిచారు 

(ప్రస్తుతము అట్టి యుద్ధములు లేకపోయినను, అ 

యుద్ధమును దెబ్బనట్టి క్రమమే వారి నృత్యమందుళాంచ 

వగును వీరెన్నియో ఇశర నృత్యములను కేపినను, వీరి, 
వీర నృత్యము, (యుడ్ధ నృత్యము) మాము (వభ్యాఃి 

గాంచినట్టిది ఈ నృత్యమాడునవ్బుడు లీరు యుద్ధమునకు 

బోవ్చ వాగవీరులు ధరించెడు ఆవోర్యమును ధరింతురు, 

డాలి, ఈ'పి రెండు బేతులందుండును 

నాగ నృత్యవర్ణన 

॥ (శం టక్ టక్ టక్ 

శంగ్ టక్ టక్ టక్ 

గిట Ab గిట = AG గిడ Ad 

Rb Ab గిట = AG గిడ్ గిడ 

గ్రంగ్ తక్ టక్ (ఢ్రంగ్ 
Gof టక్ టక్ టక్ 

"పెద్దపెద్ద డన్సలు, మృడంగములు గంభీరముగా (యాగ 

ఆదివిక నృర్యరీతులు 

చుండును శారికి (ప్రక్కగా వాగవీరులు బారులు దీర్చీ 

ఒకరికెరురుగా ఒకరు నిలుచుందురు కొందరు లిల్లమ్ముల 

ధరింకురు కొందరు డాలు కత్తులను పట్టుళొండురు శరీర 

ములను ధగధగ మెరయు పలువిధములగు రంగులతో 

చిత్రించుకొందురు మెడలందు గవ్వలు, నక్తగుల్లల 

మొలలు, రంగులలో ముంచిన చిన్న బెండు ముక్కల 

మొలలు ధరించెరరు 

మొదల్ యొక్క. జాళగతి వనునరించి, వారు 

మందు వైనిపలవలె ఒకరికి దగ్గరగా వొళరు ఒక గోడవలె 

నిలబడి, అడుగులు వేయుచు అతి కాగ క్తగా నడిచినత్తురు, 

ఇట్లు ఇర్మువక్కల వైవీకులు ఒక అడుగు దూరములో 

ఒకరి కెదురుగా నొకరు నచ్చినంత నే, 

* తాంగ్ = గిడగిక కాంగ్ గిటగిట 

దిశ్రాంగ్ గిటగిట = గిటగిట దడదడ 

దిశాంగ్, గ్రాగ్ = (శ్రాంగ్ = కాంగ్? 

(దుశ లయలో ఆన్ని చాయిద్యములు గర్జించును 

కెంట'నే ఆ వీరులు ఒ౪రివై నొకరు ఉరుకుదురు కొంత 
ఈతడనైైన వీదవ్క 

“(శాంగ్ తక్ = (క్రాంగ్ కక్ దడతంగ్ " 

అన్ని వాయిర్యములు అగి మెల సూత్రము నలుకును 

శెండు వైన్యములు విడిపోయి, వెనుకటు పోయి 

శొంశ సమయము వి(్రొంఠి డిసికొని, మరల శాళలయల 

ననుసరించి, అక్రుగులను వేయుచు ముందునకు నోచ్చును, 

ఇడి నాగవీరుల యుద్ధానుళరణ కృత్యము. "రెండనసౌరి 

యుద్ధముభేపీ వ్యస్థలములకు బోవువస్పుడు, వీరన్వర్ల ము 

నలంళరించినటు లనుకరించు తను సోదర సైనికులను 

తము వీపులమై మూసికొనిపోవుదురు 

మరల మూడనపఫారి సైనికుల, 

*తద్దంగ్ TE అని 

నగాళా ధ్వనించును మృదంగములు ని(శ్రాంకిగొనును 

"కక్ * క్లక్ = క్లక్ -క్లంగ్ 

కడక్ = క్లక్ = కక్ క్లంగ్! అని 

కొబ్బరి చప్పలితో చేయలడీన చాద్యములు ధ్వనించును 

వీపలు న్వస్థకముల 'అేరి, పళాంతముగా నిలుడుడురు 

*' లడక్ లడగ్ తుం లకడ లకడ దుం 

లడక్ ఆడక తుం లకడ కకథ దుం" 
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ఆటనీక నృశ్యరీళులు 

అను గతి వనువరించి అన్వ కొత తొడుగులను ముఖము 

లకు ధరించిన యిద్దరు వ్య శక్తులు, నృత్యమాడుచు యుద్ధ 

భూమిని ప్రవేశించి ఇరుబలములకు మధ్యన నిలబడుదురు 

ఉభయ సై న్యాధివతులు, ఆ "ెడ్డలను నమీపింకురు 

ఆ పెద్దలు కన్నీ సంజ్ఞలు చేయగా, ఇరువురు నైవ్యాఢి 

పతులు మోళశాళ్ళనై గూర్చుండి, వారి కట్ల కిరషొవ 

హీంచినట్లు శావప్రకటనను గాంచిన కకణమే దూర 

ముగా నిలబడి ఆ దృశ్యమును జూచుచున్న సస్త్రీలు- 

“హీ హే? అని ఉళ్సాపాముకో కేళలుచేయుశు ఆ 

వ్రకేశమునకు సరు'గెత్తుకొని వచ్చెదరు 

'డిరక్రంగ్ శ్రంగ్ త్రంగ్ శ్రంగ్ 

దిరశ్రంగ్ [తంగ్ కంగ్ శంగ్ ' 

అను రీకిరే మృదంగము ఆనందమును వెలిబుచ్చును 

ఢంగ్ శకట, కకిట = కకిట 

భంగ్ తకీట, కకిట = కకిట 

అను గతులచే అన్వ శాతలను నుధ్య నిలువశెట్టి స్రీ 

వువము లందరును గూడి చుట్టూ తిరుగుచు నృత్య 
మాడుదురు 

“లక్ లక్ లక్ ఏం 

ఆర అక్ లక్ ౫౦' అనుచు 

కొబ్బరి కాయల చాద్యములు వలుకగో, అవ్వ శాశల 

తొడుగులు ధరించిన వ్యక్తులు తమ తలలను దగ్గరగా 

శ్రచ్చచు, ముందుకు వెనుకకు ఆడించుచు నృత్యము 

చేయుదురు 

మరల మృడంగము భంగ్ తకిట తకిట కకిట అనుచు 

(మోగుటయ తడవుగా అందరు భూమీ డద్ద్ధరిల్లునట్లు 

అడుగులు వేయుచు నృత్యమాడి ముగించెదరు ఇడియే 

ఛాగవీరుల యుద్ధనృశ్యము యుద్ధము శేయుట్క సంధి 

శేసికొనుట మరల స్త్రీవురుషుల్సు యుద్ధముముగిసినందుకు 
అనందరుతో నృత్యమాడుట అనునవి వీన్ ఇందు ఫ్ర 

ట్ధంచు కళాలిశీవములు 

దొంచుల నృత్యము । చెంచుల కోనలోని చెంచుచారు 

(గ్రదర్శించెడునృత్యములలో *చెంచిత నాటళము! (వ్రభ్యాకి 

గాంచినది శెంచిశ, చెంచురాజు అమా క్రై నృనీంనా 

స్వామీ వారి ఇలవేల్బు చెంచులత్మి నృసింవస్వామివి 

విచాహనూడుట ఈ కథ ఈ కథ వృళ్యనృ _శ్తములతో 

వీరు |ప్రదర్శింతురు ఆడిలో ఈ నృత్యము లయ ప్రధాన 
మైన నృ _క్రముతో గూడియుండినను, శాల క్రముమున 

ఈ నర్తపలకు పట్టణములలో నివసించు [ప్రజలతో సరి 

చయము గల్లుటచే  నృత్యవద్ధకతీయందు అనేకమైన 

మార్చులుగల్లినట్లు తోచుచున్నది ఈ Cay నృత్య 
చాటక పద్ధతిలో నుండును అట్టిదే క్లోరవ లు |ప్రదర్భిం 

చెడు కుఠరనంబి నృత్యము ఈ నృత్యగాథ శివపార్వతి 

నంబంధించియుండును దీనికే 'శివఖిల్లి' యనికూడ పేరు 

కొన్ని సమయములందు “శరాళార్జునీయ' కథనుగూడ 

నృశ్యమొడుదురు శ నృత్యములు బృందనృ్భత్యములు 

గావు ఇకర ఆటవిక నృత్యములందునలె ఇందు కెగబా 

రండరుపొళ్ళ్లొనుటకు వీలుండదు గాన (వేశపబ, (ప్రదర్శ 

కులు వేరుగా నుందురు దెంచులకు, కురవలకు 

ఆరాధ్య'చేనతలు వేరుగానున్నను వైష్ణవ, శైవనుక 

(త్రశావముగల్లిన ఆలయనులకు చావున నారు నినసించు 

టచే ఆయా దేవకలకు సంబంధించిన కథలను చాటకము 

లాడుటకు ఆలబాటువడిరి 

'నవర' ల నృత్యములు సననరోలు జరిస్సా అరణ్య 

ములలో నివసించెడు ఆటవికులు వీరి నృత్యము లెక్కు 

వగా |ప్రకృతిఆరాధనమునకు పంజింధించివట్టిని ఈనృత్య 

ములు ముఖ్యముగా చతుర, తిక, ఇండగతులలో 

నుండును ఇలియును లయ ప్రణానముగ శేయబడు బృంద 

నృత్యములు బుకున్చల ననుసరించి చేయబడు నృత్య 

ములు వీరి కళయందు ముఖ్యమైనవి (ప్రతి బుతువునకు 

తగిన అంగవిబ్యానములతో నృత్యములు వీరు (క్రద్ 

ర్భింతురు అ నృత్యములను చూచినపుడు ఆయా లుకు 

వుల యందలి విశష్టత వారి అంగవిశ్యానములో నునకు 

గోచరించును చాడ్యముళలందు గూడ ఆ కావను 

నొప్పించు ధ్వనులు పలీకింశబడును యికునృత్యములు 
ఆయాశా౭మండు తప్ప ఇతర కాలములందు (వ్రదర్శింప 

బడవ 

“నుగాలీ ల నృళ్యములు నుగాఖీలు, ఏంజొరాలు, 

అంకాడీలు... వీరందరు ఒకే తెగకు చెందినట్టినారు 

పురుషుల నృత్యములకం'పె, శ్రీం నృళ్యములు చాల 

చళ్కగానుండును అర్జములళో రంగురంగుల 

కుచ్చుల లంగాలను ధరించి చేతులకు దంతపు గాజులను, 



మెడలందు గచ్వల నూలలను, చెవుకకు గక్టెల వెండి 

జూశాలను ధరించి, లంబాడీభావలో గీఠ ములనుపాడుచు 

చవ్నట్లు తట్టుచు గుం[డ్రముగ తిరుగుచు, వీరు జేయు 
నృత్యము... మన దేశములో (స్రీలు జేయు కుమ్మి, 

బశళమ్ములాట, గల్భి మొదలై న కోనవద నృత్యములను 

పోలియుండును నృశ్యమందు "పెద్దపెద్ద డప్పులు 

మాత్రము సుగాలీ పురుషులు ఛాయింకురు 

'వర్లీ" తెగవారి సృశ్యరీతలు వీరు మఠోరాష్ట్ర 

(ప్రాంకములోని అరణ్యములలో నినవించునారు బీర 

వృత్యములన్నింటిలో 'అక్కయా[క' నృత్యము ముఖ్య 

మైనట్టిడి చనీపోయిన మనుష్యుని భూమిలో పూడ్చి చెట్టి 

జీవాళ్ళ నదులను ఆరణ్యములను చాటి అలిసటలేకుండ 

ప్రయాణము సాగించి సరమాక్మను 'కేరుటప, ఆ నమాఢి 

చుట్టు డ్రీవురుషుబ లేం, నృత్యగీఠములితో సొగనంవు 

దురు వారి కంళములలో విషాదము |వ్రతిధ్వనించు 

చుండును వారి అంగచళనము అశినున్నితమై, బిలం విక 

తియగలిగి కరుణరన మొలుకుచుండును ఇట్లు 

సమయమ. నరేకు నృత్యమునల్సి 'చారిం్లకు బోవురురు 

'కోలల నృశ్యనులు వీరి నృత్యము అన్నింటిలోను 

వరిశోశల నృత్యము ముఖ్యముగ చూడదగినది వీరు 

ముఖ్యముగా ఛోటానాగపూరునకు నీంగళ్లూమికి మధ్య 

భారతమునకు చెందిన ఆరణ్యముతలో నివనించెదరు 

వీరి! నృత్యనునిన ఆత్యంక [పీకి ఈ కెగబారందరు 

ఒకచోట గూడినప్పుడుగాని, ఒక వళ్లెచారింకొక పల్లెలోని 

తను కంధువులి జూడపోయినన్పుడుగాని నృళ్యగానము 

అతో శాలను గడువుదున వీరి నృళ్యములు బిలంబిక 

ముగా, స్వాళోవికమై అశినుకుమారముగా నుండును 

రియ శాళములందు. వీరికి ముంచి ప్రావీణ్య మున్నది 

వీరి వరికోతల నృత్యము పృారయరంజళ మైనది, 

శాళగత ననునరించిన చేణుగాగముత్రో 

వరుసగా నిలిశెదరు వారొక గీతము వాలపించుచు 

అయశాళ ముల ననుసరించి అడుగులు వేయుచు, అందరు 

ఒశేపారి వంగి చేతులకో కొన్ని ముద్రల (పర 
్భింకురు ఇ ప్రదర్శనను అచ్చముగా పొలములలో 
నరివారు నాటినట్లుగా నునళంత్హకు తోచును కరువాళ 
కోయుట, కోసిన వై టి కట్టగట్టుట, కొట్టి దుకినీ కప్పలు 

ఆటవిక నృక్యరీవయు 

వేయుట నున్నగునవి కాళలయల వమునరించి, 

మధురముగా పాడుచు అభివయింఠుకు ఛాధ్యనును 

'వేర్చరచి, చేటలకో చెరుగుచు కుక్రవరోచి, పస్పలుగా 

లోసి యేడాదిగా నొనర్చిన ఫలితమును కన్ను భారజూాచి, 

ఆనందముతో త్యరిశగతీని బాట్యమాడుదురు. ఇట్లు 

వారు వర్షబుకు (పొరంకమున పొలము రున్నుట 

మొదలు ఆవటే ళృపిఫలితమైన (క్రొ క్తవడ్ల వించారగించు 

వరకును జరిగెడు చృళ్యముకను, వివిధ ఘట్టములుగా 

గైకొని నృత్యమాడుదురు 

కోరనాల నృళ్యము న్ఫుదంగములు రోణకేీలనలె 

గర్జించుచుండగా పురుషులు చశ్రాశారముగా నిల 

లడెడరు ఊలు ఆ పురుషుల మధ్య నుజొళ వలయముగా 

నిలునబడెదరు వారొళరిగొళరు అంటిపెట్టుకొని 

చుట్టుకొని గ్లిద్రించుచున్న పొములనకె నిఖఖడెదరు 
ఆందరినుధ్యన 'భోర్గన్' కూర్చుండి తన కంక్రీనాద్య 

మును శాయించుచు, పొడుచు నర్తపలకు ఉళ్ళాహ 

మును కలిగించును పురుషులు తను నిడుమైన వెండుక 

లను ముడివేసీ, అందు అమ్ముల నుచుటచే నారు 

నృక్యమాడునన్పుడు వారి సీగలు, జడలు వానిలో పాటు 

లయానుగుణముగా కగణును ఛారోకరి 

చేతుల కొకరు పట్టుకొని గుండ్రముగా శిరుగుచు నృత్య 

మాడుచుండ చుట్టలుగా పడుళొనియన్న పొములు కాళ 
రియవీ కదులుచున్నట్లు (శ్రమగొబ్బును 

వీ “ఇర్భ' నృత్యము (గ్రీమ్మబుకువులో వేయుదురు 

వర్షములు శో ఈ నృత్యమును లీరు శ్రకి రా 

వేయురురు “ఖర్మ ఆరాధననృత్యముగటచే భగరంకునికి 

శ్రీకి గల్లించవళ్చునని వారి యుజ్లేళము 

'శవరులు కోలాటను వేయుదురు నళళారలను 

శేకులతో వట్టుకొని గీతములిను పొడుచు, నృళ్యమాడు 

దురు ఫీరి నృశ్యములపను సంళాబల యొక్కయు, 

లోలుల యొక్కయు వృళ్యముల జెట్టి సులంధములేదు 

జైగాలు అనువారు' చీలి, “రీనా ఆను 'రెండురళము 

లైన ్రశ్యేళ వృత్యముళను 'జేయుడురు “పేలి అను 

నృత్యము బై గా పురుషుల శేయునట్టికి "కీనా!' అనునది 

కైగా స్రీలు శేయునట్టికి (స్త్రీలు ఓకరకిదగ్గరగా ఒకరు 

నలబడి, చేళులను మ్మాతము నట్టుకొనక ముందుకు 



ఆదిభట్ల నారాయణదాసు 

వచ్చుచు, వెనుకకు నెళ్ళుచు, నంగుచు నృశ్యమాడుదురు 

“కైగాలు' ఆటవికళాకులచారి పూజారులు 

అటవీకుల నృళ్యరీకు అన్నింటిలోను ముఖ్యమైనట్టివి 

*జశీయనులి నృత్య జాతరలు. ఇట్టే నృత్యజాకరలు నున 

'చేళమునందును, (ప్రపంచములో మ 'శెచ్చటను కేవేమో 1 
కొల్నివేల నంది (ప్రజలు (స్త్రీలు, పురుషులు, వృద్ధులు, 

యువకులు- అందరును ఒకచోట'కేరి నృత్యజోశరయందు 

పొల్గ్లొందురు (పొళమామిడితోటలు వీరి జాత రస్థలములు 

కెల్ల వారు సమయమున నృళ్యజాశర (ప్రారంభమగును 

నుమాదు పదిమంది బాలురు మామిడితోటకు పోవుచారిలో 

వాట్రనడిన అండాలను జాచి, ఆనందముతో వెట్టిగా శేకో 

లిడుచు పల్లెలో నికి పరుగెక్తుదురు అ చుట్టుప్రక్కల 

నున్న అన్ని (గ్రామములచారికి తెలియుటకుగాను, పల్లెల 

“జెండాలను రెచ్చి నృత్యము జరుగు (ప్రదేశమునకు పోవు 

చారిలో వాటుదున 

జాతర వార్తయు, నృత్యజాళర చా రయ పళ్లెంలోకి 

ప్రాకోవును కొన్ని శణముల [క్రింద నిళ్ళజ్థముగానున్న 
నళ్లలన్నియును జాతర = కొశర జూతర ఆను శల్ఞములికో 

(వితిధ్వలించును 

అందు గుంపులు గుంపులుగా జనులు అన్ని పళ్లిల 

నుండియు కాశరజరుగుతోటకు చేరెదరు సుమారు మధ్యా 

వ్నాము ెండు గంటలథు తా రలంకరించుకొందుళు 

'గొయిడె డడా డారిడడా డారెడడొ డా' 

అనుగితి మన్జెలలు (మోగమొదలీడునలి, కొమ్ము శార్య 
ములు ధ్వవించును 

ఒకొక్క. నళ్గెవారు ఊరేగింపులో నృత్యస్థలిమునకు 

శరతి నచ్చెడరు ముందు యువకులు కత్తులు, డాలులు 

మున్నగు ఆయుధములను, కమ వళ్లెలకు చెందిన పాశ 
ములను పట్టుకొని నడుశురు చిన్న చిన్న జాలురు వింజా 

నురలను, పెద్ద పొడుగువాటి కజ్ణలను వూలిమాలలు 

మున్నగుబానితో అలంకరించి పూర్ణము రాజులకు 

నట్టలడు గొడుగులనలె వట్టుకొందురు ఒక పళ్లెమండి 

వచ్చినవారిలో ఒకడు రాజుగారి ఆ౪ంళరణముతో కట్ట 

గుణమును ప్యారిచేయును మరికొందరు యువకులు 

ఆ గుజ్ణముతోబేర్చి అతనినిగూడ తను క్రుజములవై 

మోయుదురు వారిముందు కొందరు 'వేటజంకువులవలె 

674 

అలంకరించుకొని నడుతురు వారి'వెనుళ (స్త్రీలు,పురుషులు 
బారులుదీరి నడకురు మామిడితోటకుజేరి వారందరు 

కలిసి ముందుకు వంగుచు 'వెనుళకు వెళ్లుచు సముద్ర 

తరంగముఐనలె ఇందరు ఒకేసారి శాళ్ళచే శి అడుగులు 

వేయుచు చశ్రాశారముగా. తిరుగు నృత్థముచేసి 

మరలి నీలలిడురురు (ఆతిరమణీయ, గా శరీరములను 

కదిలించుచు. కొంతకడవు నృత్యమాడిరి ) ఇదియే 

'ఖరియా” నృత్యము సుమారు శెండువేల జనులు ౬ 

త్రీణి వురుషులు, నృద్ధులు వరునగా నిలువబిడీ అందరు 

ఒకేసారి మృదంగ శాళనముల ననుసరించి ఇశాళ్ళనెర్తి 

భ్రామినై కొ్టెదరు తరువాత నృత్యములో వారికి 

చాద్యములతో పనిలేదు చేలకొలదిజనులు సక కంకముతో 
పొడుచు, కాళ్ళతో కాళలయలిను అాప్పుచు, ఒకరీనొకరు 

అంటుకొని నిలునబడి, గుండ్రముగా తిరుగుచు నృత్య 

నూొజెదరు కొంకచీవ్ప నృళ్యమాడి అలనిపోయినంక నే 

అందరు 'హుర్ర్ ' అని నినొరము చేయుదురు 

వెంటనే అందరు కరస్సులను ముందుకునంది, రెండు 

శాళ్ళనుచేర్చి, వై ర భూమి దద్దరిల్లునట్టు ఆడుగుేసి 
జూర్చుందురు ఒక నిమిమళాలము విశ్రాంతి కలుగగా, 

ఏక మూలనుండి వృరునకంళను ఉగ్రేళ పూరిశముగా ఇ 

ఓ అని పిలిచినట్లు పాడును అ ళాగనునందుళొని 

మరల అందరు నృత్యమున కుపక్రమించురు ఇట్లు చారు 

అళసిపోవునంకనరకు నృత్యమాడి, సంధ్య వేళటి అన్ని 

వళ్లేలతారు విడిపోయి నృళ్యమాడుచు; తను కండ్లకు 

పోవుదుట ఇదియే 'జరియనులి నృత్యజొతర 

నరా 

ఆదిభట్ల నారాయణదాసు ఆశాముణావా రిరాజికు 

డయి, బలిష్టమైన శరీరము, విశాల నేత్రములు, గొన్న 

కీని కలిగి హరికథ ఖు ననవరమున సీరిటోళ నృత్యము 

నకు లింతగొలున ఆడుచు, పాడుచు, ననుయేన్ఫూ క్టీగా 

నభానదులను కొనియాడుచు, ఆ'జేపించుచు, రంజింప 

శేయచు'వారిక భావిళానువం' డనుఖ్యాతివపొంచినమనో 

విచ్వాంనులు కీ శే (క్రీ అదికట్ల నారాయణచానుగారు 

శ్రీ భారాయేజడానుగారు (క్రీశాకుళము జిల్లా 
పొర్వలీవుర నమీవనులో నునర్షముఖీ తీరముననున్న 

అజ్టాభయను [గ్రామములో రక్తాతీ సంవత్సర (శ్రానణ 



బహుళ చతుర్దకీ బుధచారమున (1864) ఆదిభట్ల వేంకట 

చయనులుగారి వలన నరనమాంజగారియందు అష్టమ 

గర్భమున నంజాకులయి యుండుటవలిననే (శ్రీ తీరుకి 

వేంక'చేళ్వర కవులు ఈ రీతిగా వర్షించిరి 

అల నారాయణు, డష్ణు కృష్ణుతయి గే 

య నంశోషముం 

గొలిషెంగాని ళవోత్వమందుః గొలువన్ 

కొంశేనియున్నోచుకో. 

డల లోవమ్మును దీర్చుకో, దలచి శా 

చా యిట్టి రూవమ్ముతో 

నిల నారాయణచాప నామమున లి 

జే చాంకెల్లిదే 

చారాయణచానుగారు ఛాచావు అయిదు నంనత్సర 

ముల వయస్సున కల్లి గారితో8 లని పొర్వతీపురము వెళ్లిరి 

అక్కడ నొక పుస్తకముల రుశాణములో ఖాగవతము 

చూచి తనకు కొని"వెట్టు నుని తల్లిని నిర్భంధించిరి తల్లిగారి 

వద్ధ సొమ్ము లేళపోవృటవలన కొలిెట్టలేకపోయెను శాని 

నారాయణచానుగారు 

చీళశాకువడుట దుకాణ 

చారుడు చూచి 'అఖ్నాయో | 

నీవు పద్యములు చదున 

గళవా + ఆటులయిన నీకు 

ఈ భాగవతమును ఉచిక 

ముగా నిశ్చెడము' ఆని వలి 

ఇను అప్పుడు నారాయణ 

చానుగారు “అయ్యా | ణేను 

పద్యములు చరదువగలిను, 

మా యమ్మ అర్థము 'జెన్ప 

గలదు అని సలికి వెంటనే ఆ 

పుస్తకమును కెరచి రాగ 

యు _కృముగ వ ద్య ములు 

చదువుటయు కల్లిగారు 

చక్కగా ఆర్థముశెప్పుటయు 

అరిగకు, నొరాయణచాను 

గారి కోవుడు ఛాగనకము 

బసాునుతిగా లధించెను 

ఆదిభట్ల వారాయణదాను 

చారాయణడానుగాకి రెండన అన్నగారయిన సీళా 

శామయ్యోగారు విజయనగరములో నుండెడివారు నారు 

బారాయణచానుగారీ కెలివిశేటలను (గ్రహించి కారికి 

ఆం'గ్లేయవిద్య చెప్పించి, పెద్ద ఉద్యోగమి ప్పించవలెనని 

అఖ్నిపాయ వడిరి అందువలన 18 నండ్ల వయస్సులో 

చారాయణచానుగారు. వీయనగర నువాళాజాగారి 

శాలేజీలో ఆంగ్లేయ భాషను ప్రారంభించి ఆంగ్లేయ 

జామయందును, నంర్క్మతనుందును, సంగీతమంరును, 

విశేనముగ |ప్రావీణ్యమును న్యయంకృషి చేతే సంపా 

దించుకోనిరి 

(శ్రీ శారాయణచానుగారిక లయ జ్ఞానము పుట్టుక 

తోనే కలిగను వారు మెట్రిక్యులేషను శ్లాను శదువు 
చుండగా చెన్నవట్టణమునుండి కుస్పస్వామి వాయుడు 

గారు అను వారిడాను విియనగరమునకు నచ్చి ధ్రువ 

చరిత్రమును దారకళా రూపమున చెప్పే శ్రోకలను 

రంజింప జేసిరి కాళాయణచానుగారు కువ్సస్వామి 

భాయుడుగారి తొరికథను నినుటనరిన, కవిశ్యము 

జెన్చుటకం'పెను, సంగీశమం 

పొడుట కంటెను, శాస్త్ర 

రము చశేయటకం'ఖను వారి 

కథను చెనృటయే మిన్న 

యని (గ్రహించిరి (గ్రహించు 

టయ కతవుగ హారికథను 

ఇెన్పనతెనను కోరిక చారిక్ 

కలిగెను కలిగి విశాఖవట్టణ 

వాన్తవ్యు లగు ధూపొటి 

శృష్ణయ్యగారు రచించిన 

(కువ చరిశమును ఆధారో 

ముగా తీసికొని ఛాగనశము 

లోని కొన్ని పద్యములను, 

శాను స్వయముగా గచిం 

చిన కొన్ని నద్యములను, 

కొన్ని క ర్రనలనుదేర్చి సోదరు 

డగు సీకారా మయ్యగారి 

కంటిలో (తృప్రథమమున నారి 

కళా శాలికేఫమును చేసిరి 



ఆదిభట్ల నారాయజణదాను 

సీశారామయ్యగారు ఆతని నృత్యమును నీశించి లెస్సగా 

మెచ్చి, హరికథ చె్బునవుడు గశ్జైలు కట్టుకొని నృత్యము 
శేయునుని వారివి ప్రోత్సహించిరి ఈ రీతిగా (వవ్రథభను 

మున తెలుగు దేళములో U నారాయణచాసుగారు 

వొరిళథా కాల శేనముకేయుట ఇరిగను వారు మొదట 

హరిరాసులగుటయేగాక, హరిక ఖా వీళానువు డనీయు 

(్రసీద్ధి నొందిగి 

అప్నటినుండియ చారాయణగానుగారు వారిళథలు 

యత్రగానములుగ రచించి పొరికఖా శాల'కేనములను 

ప్రారంభించిరి చొఠరాయణచాసుగారును వారి మరియొక 

అన్నగారగు "సేరన్న గారను చిన్న నాటినుండియు కవలల 

నలె చెరిగిరి 'వేరన్నగారు సంగీకములో నుంచి |పావీణ్య 
మును, (శ్రొవ్యమగు కంళధ్వనియు కలవారు. అందుచే 

చారు నెనుకపొట పొడుచు శారాయణడానుగారి వారి 

కథకు వన్నికెళ్చెడినారు నారాయణచానుగారు మెటి 

క్యులేనను వ$ీతలో కృళార్థులయి ఎఫ్ త శ్లానులో చేరి 

మొదటి నంనత్సరము విజయనగరములో చదివిరి ఆ తరు 

అములో వారి సంగీశ పొహిళ్యములు నిశాఖవట్టణము 

"ఇ లేజీలోవిన్సిపొల్ డబ్య్య ఛామయ్యగారిని ఆకర్ష ంచెను 

అందుడే |పీన్సిపాలుగారి కోరికపై డానుగారు వారిగృవా 

మందుండి రెండ భనం వత్సర ములి శాఖ పట్టణ ములో చదివిరి 

శాళాయణచాకుగారు అం |ధ్రకేళములళో అవేళవట్టణ 

ముఆళో వెరకథా శాల కేవములుశేస (గ్రజల అదళాఖి 

మానముంకు ప్యాక్రుఖైరి మైమారు మవోరాజువారి 

యాష్థాననులో వీరిళథలు చెప్పీ వీణచాయించి గొప్ప 

గొరనమును పొందిరి మలయాళచేళములో వారికథలు 

శెప్పి శేరళవండితుల నున్ననలకు ఫాక్రులయిరి కల 

కర్హాలో నంస్కృతముతోను హిండిలోను వారికణా 

శాల'కేనము లొనర్చి రనీం[దనాళశాగూరు మొదలగు 

వారినే కొనియాడబడిరి, అట్లు (ప్రసీద్ధిగాంచిన నారాయణ 

శానుగారివిగూర్చి "వెక్కురు కవులు నండితులు కావించి 

యున్న (క్రళంనల నన్నిటిని హార్చికచో నని యొక నునో 

(గ్రంథముగా పర్ణమింఫగ౭న్ఫ త్రీ కాంకట్ల ఆగళ్నాథ 

శాస్త్రిగారు నారాయణ దానుగారి నిట్లు |ప్రశంసించిరి 

ష్య అనన్య పొధారణ శక్తి యు క్ల 

సయం తు నారాయణదాన రీళ। 

అస్యేవ సాధారణ శ క్మీయేక్తా 

న్పశ్వేవి నారాయణచానడాసాొ। 

చారాయణచానుగారి హారికభా కథనళ శ్రి అనన 

పాధాళణ మైనది అట్టి శక్కికలవారు వారొళ్ళ "కే 

కలరు సాధారణ శ క్తితోకూడిన శేషించిన హొరికఖా 

కథకు అందరు ఆ బారాయ' భృళ్యులవంటి 

వారే, అని వై ట్లోళమందలి భావ 

1919 న నంనశ్సరములో విజయనగరవు మువేరాజా 
చారు సంగీత కళాశాలను స్థాపించి U చాళాయణడాసు 

గారిని అందు (దిన్సిపాలుగా నియమించిరి నారాయణ 

చానుగారు (వ్రీన్సిపొలుగా నుండిన కాలమున కళాశాలలో 

శశరశాఖలతోపాటు 'వారికథ' నొళళాఖగా వర్చాటుబేని 

ఎందరో వొరిదాసులను తయారుచేసిరి చారు డెబ్బది 

మూడు సంవక్సరములు వూ ర్తియయినతోడ'ే 1986 న 

వంవత్సరమున తను |పీన్సిపాలు పదనినుండి విరమించు 

కొనీరీ చానుగారి అసాఛారణ వజ్ఞను గుర్తించి వకు 

శ్వమునారు చారి కంతకు ముందున్న జీతము'వే ఉనళార 
చేతనముగా నొనగిరి 

వారాయణచాసుగారు నొరిచానుగా గొవృపేరు 

ఫొందియుండిరి అందుచే వారి వారిక థాకథన Troy 

శేజన్ను వారియందలి యితర [వజ్ఞలను గప్పివై చెను 
వారు తను ఇరువది చాల్లవయేట' నే 'కాటసారి' యను 

ఆంగ్ల శావ్యము ననువదించిరి పారనీకభాషలో గొన్న 

శృష, చేసిరి, ఉమర్ ఖయ్యాం రచించిన 'రుబాయకు! 

లను సంస్కృత ములోనికిని అచ్చ "కెనుగులోనికిని అనున 

దించిరి (శ్రీ సర్వేపల్లి రాధాక్ళష్ణవండికులు సయితము 

ఈ గ్రంథమును చాల మెద్భుళొనిరి అంగ్ల మవోళని 

యగు 'మీక్ప్పియరు రచించిన నాటక ములలోనుశాశిచాన 

నుహోక్లని వ్రాసిన గ్రంథములతోను గల నవరనములను 

మధించి తీసి నోటిలోని గంభీరళావములను 'కెలుగు 

లోనికి మార్చి *నవరన తరంగిణి అనుసొక మవో[గ్రంథ 

మును నాశాయణచామగాడ రచించిరి, చారు అచ్చ 

శెలుగులో గొప్ప [ప్రావీణ్యము కలవాడ 'మారుగంటి' 

అను వేరుతో ఈనప్ కథలను, “కేల్బుమాట' యను 

నామముతో భగనర్గీతను “శెన్నుని వేయిపేర్ల 
వినుళలి' యేను నానుముతో వివ్ణునవాస్రనారుములను, 



గౌరమ్మ'వెండ్లి' యమ నామముతో పొర్యతీపరిణయ 

మును ఆచ్చశెనుగున రచించిరి 'శారకము అను 

సంస్కృత గ్రంథమును (వ్రాసి అర్భునీడేళస్ణుడగు (ప్రొఫెసరు 

ఇ గ్జెనరు అను వాతని |ప్రశంనకు పాతులయిరి జగ 

జ్యోతి యను గొప్ప వేడాంత (గ్రంథమును రచించిరి 

“సీనునల్ము. కహి" అను నామముతో కేళ్యాంధ్ర 
నిఘంటువును రషీంచిరి చరమదోశలో (క్రీ నారాయణ 
చాసుగారు అలిళా సవా ఛామములను అచ్చ ె నుగు 

లోనికి భాషాంతరీకరించీరి ఇంకను భారి తముది[త[గంథ 

ములు 'వెక్కులు గలవు 

వాళాయణచానుగారి దళ్తైక వుతిక సావిత్రమ్మ 

ఆమెను శ్రీ ఉపాధ్యాయుల అన్నల నరసయ్యగారు 

ెండిలియైరి బారాయణరానుగారు నవా! వ్రమావికీవియై 

81.1946 శేడీని న్వర్గము నలంకరించిరి వ 

అదిమజనుల సంస్కృతులు = అక్చప్రాణులిగు 
జంతువుల వళి మానవులు ర క్షమాంసాష్థులకో టి 

యుండుటయే గాక, వాటిళంచు కొంత యాధిక, 

గలిగియున్నారు మానవులకు "వంస్కృృతి" ఉండుటయే 

ఆ అధిళర్థము అయితే నంన్క్భృతి అనగా కేమి ? “ఒకా 

నొక సంధు నధ్యులు ఎట్టిభావములు కలచారో, ఎట్టి 

విశ్వాసములు కలచారో, ఎట్టి జీవిళనిధానము కలవారో, 
ఎట్టి కొరముట్లను శయారుదేయవారో, ఎట్టు కార్య 

జాళమును ముగించువారో వీటినన్ని టివి పాముచాయిక 

ముగ 'జెలువు శ్వము “వంన్కృకి” అని (బైయిడువుడ్డు 

యొక్క నిర్వచనము ఆచార నంభ్రచాంేముల నీర్జార 

ఇమే, నిరూనణ మే “నంస్కృతి”ఆవి "డ్! ఫీల్డు ప్రవచనము 

ఆచారములనగా సానూజీకుల జీనిళ విధానమునకు అను 

హాలముగా నిర్ణీకమయిన నికంధనల యొక్కయు, 

విళ్వానముల యొక్కయు, [వమాణముళ యొక్కయు 

సముశాయమే ఈ ఆచారములు చిత్రకళ యందును, 

జనులు చేయు ఇతర నిర్మాణములందును (ప్రతిలింనించు 

చుండును సంప్రదాయ నీద్ధముగ ఈ ఆధారములు ఒక 

తరముబారి నుండి మరియొక తరముశారికి వచ్చుచుం 

డును పేర్వేరుమానననంఘనుల న్వభావములను సరిగా 

శబపవునవియివియే ఇారినంస్థలు, అచారములు,పొకలు 

అనగా వారి సంస్కృతులు కెగకెగకు భేదించుచుండును 

ఆదినుజనులి సంస్కృతులు 

ఆర్థిక వ్యవస్థ్ర ఆవళ్యక పూరణ విధానము 'వేకూడి 

పొలము దున్ని, సకువులకాచి జీవించు జనులుగల "పెక్కు. 

(ప్రాంశాలు ఇవ్పటికిని (ప్రపంచములో నున్నని తీర్చి 

దిడ్డి కట్టిన శవనములు, చక్కని వాళాయనములు, 

ఆరోగ్య విధులు, ఆర్తివేగ గనునముగలి 3. బు వివిధ 

వినోడ కార్య కలావములు.. ఇట్టి ఆధునిక (పగకి 
ఫలిశములుగా మనను చి స్పెడు ఈ లాభము 

అన్నియు ఈ ఆదినుజను తెరుగరు “ఆవోరనం[గ్రావాకు* 

అనకడు కొందరు జనులున్నారు దూరదర్శిత్వము, ఆర్ధిక 

ప్రనాళిః అనునవి వారికీ శెలియని లిఛానములు "వారు 

ఇవోరపచార్థముఅను కూడ బెట్టరు శాతియుగము నాటి 

వేలనంవత్సరముబ క్రిందటి తమ పూర్వులనలెనే ఆరణ్యళ 

స్పత్రులుగా 'వేడును జీవితములను సాగించుళు, "రేపటి 

దీనమను ఆలోచనయే లేకుండ ప్రకృతి [వసొదించిన 

చానినే పర్మిగ్రహించుచుందురు ఆడని శాయలు, 

మొక్కలు, దుంపలు (గ్రోగుచేవికొండురు. కుక్యగొడు 

గులు, కేవె సంపాదించుటపు వెదకెదరు అస్ట్రేలియా 

లోని అదినుజనులు, ఫీలిప్పయిన్సుళోని, నులయా ద్వీస 
కబ్బములోని [వాస్వచేహులు (పిగ్మీలు), దతిణాఫికా 

లోని బుష్ (పొదల) (ప్రజలు, సింహాశములోని వెడ్డాలు, 

శొర్చిన్ లోని కాణారులు, ప్రైదళాకాదులోని చెంచులు 

వీరందరిని ఉచావారణముగా గైకొనవచ్చును ఆనోర 

వదార్థములను నం గహించుటతోపాటు బేటారుట, చేనలు 

పట్టుటకూడ వీరు చేయుచుండిరి వీగ్నీ, ఎస్కీ మ్మో బుక్ 

మెన్, శాన్యకనాగ, మురియాగోండు, జఆంగు, భారియౌ, 

రిర్జోరు జనులలో పూర్వపు 'వేటశాడు ఎన్వడయినను 

నవీజముగా గర్భదర్మిదుడునై కీనించుచుండెను ఆహోర 

యోగ్యములగు మొక్కలుగల ప్రరేళములిను, నన్యమృగ 

ముళ ఆణవాట్లను ఇంకను పెక్కు విసయములను 

శెలిసికొనియుండనలయేను విరి తెచ్చుకొనియున్న వాటిని 

"ెట్టుకొనుటప కట్ట, బుట్ట వంటివి వారు అల్లుకొందురు 

వాద వేటకొరకును, జేనలు పట్టుటకును బోనులు, చిక్క 

ములు, బల్లెములు, ఛమళ్చాణముల, వలలు మొదలగు 

సామగ్రిని 'వేకరించుకొందురు. చారు మచ్చిక చేసికొని 

గృవామందు సెంచిన అంకునవుల సంఖ్య అల్బము అట్టి 

జంకువులలో గుజ్జములు, ఎద్దులు, కణాలు, (గెయిన్ 
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డిర్లు, ఒంపెబు, గొత్లైలు, ఐత్తైలు సుఖ్యములయినట్టిఏ 

వులాండు. (ప్రాంకమునుండి కూర్చు నై వీరియా 

(ప్రాంశమువరకు (ధువమునకు చుట్టునున్న మండలము 
లలో నిససించుప్రొలీన |ప్రవంచజనుల అర్థికవిధానమునకు 
కణజులే మూలాధారముశై యుండెను ఇక ఆపయా 

(ప్రాంకవు ఛ్రైన్నీనునుండి చతీణమువరకు గుజ్జములును, 

తూర్పు అఫీశాలో పళువులుమ ఎక్కువగా నుండును 

నవి రాఎడారితోను అలేతియా ఎడారులిళోను ఒం'చెయు, 

గుజ్జమును |ప్రఢాన జంకుపులై యున్నవి పసులకాపరి 
తనము చేయు పలువురు జనులకు గొట్లైలును, అట్టి చిన్న 

ఇంకునులును ఉండును టక్కీష్థానములోని శాజకులు, 

ఆల్టాయి పర్వశొలిళోనుండు శొల్డుకుజాలి పొర్వ 

శేయులు, శఈగాన్య ఆసియాళోసున్న శక్ రీలు, ఉ శ్రర 
యూరోపుళోనుండు ల్యాపులు నీలగిరిలో నుండు 

తోడాలు అనువారు డేళ|డిమ్మరుల్రై యుళ్నారు 

కట్ల, గనికవంటి (ప్రాచీన సార్గనములతో గుంటలు 

శ్రన్వి, విక్తుబగాటి శేద్యముచేయళాలములో చేటళాని 

కీని, సేద్యగానికిని మధ్య అంతపెద్ద వికేదము లేకుండెను 
జోరో ఇండియనులుకూడ అల్బారణ్య (ప్రాంకముంందు 

తవ్వుటకు ఉవయోగించిడు ఒక మోటుకజ్టతో శెట్టు 
ప్పట్టలను చడుఘుచేవి, మిగిలిన వ్యవపాయశార్యములను 

'్చ్రీలప నడలెరరు సుధ్య ఆఫికాలోనున్న బంభూటి 

'ఇగబారు “వృవమౌనవులు” అనదగినవారు వారు భెట్ల 

దగ్గర, జెట్లలో, కెట్టమూలమున జీవించెదరు వారు లెట్లపై 

ఇె1శ్రావటలో ఆతిఫానోనవంతులు నృకారోవాణమున 

ఇది శాల ఎన శెట్టనిగాని, ఇది అపాయక రమైన శెట్టరి 

గాని వాపి గమనించరు బాం అవోరధాన్యములలో 

ముఖ్యమైనదగు జొన్న (006200 ధాన్యమును 
తమపీళభూములఘీది నిస్ఫారపు 'నేలలందు సండించుటకు 

6-18 ఎకరాలలో నుండడు చెట్లకలలు నరక్కి వాటిని 

ఒకచోట కుష్పగాచేర్చి, ఆకొమ్మంను కాల్చి విత్తులు 

వాటుటపు యోగ్యమగు ఒక ఎకరముఛేలను తయారు 

చేశెడరు ఈ తోటను 4-5 ద్ండ్ల వరకు ఉవయో గించి, 

వ'జేట ఒకవంటను వండించెదరు అరు (క్రశి నంనతృ 

రము కొత్తతోవులను నిర్మాణములేనెరరు పొలములు 

మార్చిమార్చి 'నేర్యము కేయుచుండుట ఇండియాతో 

పాధారణ విషయము ఉక్తరపచేశ్ నీహారులలోని 

కొరనలు, బెంగాలు, అస్సాములందుండు గారోలు, 

అప్పాములోని నాగజాకిచారు, మ్రాను శాష్ట్రముతోని 

ఖాండులు, కురుంళాలు, 'హైదశావాదు శాష్ట్రములోని 

కోలములు, కోయలు భూమిని గుర్దలిళో 'శ్రన్వి మార్చిడి, 

యం, లేక న ర. ఇట్టిక్ళషి 

విధాన ముపోలి చేసి యా, మెల నేసి యా, మీఠనేషియాలలో 

కూడ అనలింబింవబడుచున్న ది అభివృద్ధి చెందినవ్య వసాయ 

విధానములందు శై జీఠగాల్యడ సహాయము పొందెదరు 

సంటలువండించు విషయములో వీటిపారుగల, మెట్లుగా 

తీర్చుట (T6గకంmక్ర) ము ఖ్యముగాగమనింవదగిన పద్ధతులు 

నంభు వ్యవస్థ _ ఈనాడు కుటుంబమే సంభ వ్యవస్థ 

యందు మొరటిమెట్టు ఈ విధానము ఏడో ఒకరూపమున 

నంన్మ్భశి నరిణామమందు అన్ని అవస్థలలోను గనజడు 

చున్నది కుటుంబగణ నిర్మాణము ఆయాళాలములందు 

మారుచు వచ్చినది వేశ్వేరు సంఘములలో చేళశాలము 

లముజట్టి శేర్వేరు కుటుంబఏిధానములు ఆసశింటింపవిడి 

నట్లు తెలియుచున్నది మగచాడు ఒశేభార్యను కలిగి 

యుండి వకవన్నీ |వ్రతుడయి యుండనలెనను భావమును 

చాలమంది ఆమోదించరు మగవాడు ఒక భార్యకం'కు 

ఎక్కువమంది భార్యలను "వెండ్లాడవచ్చుకు. డీనిని బహు 
ఛార్యాకత్వమందురు 'ఫెక్కునుంది పురుషులకు ఒక తియే 

భార్యగా ఉండి ఉవకరించుట సక్ళత్తుగా జరుగును దీనికే 

వినుపతిత్వము అందురు అసాధారణ ఫరిస్థీతుతిలో 

"పెక్కుమంది వృరుషులు ఉమ్మడి కార్యలను కలిగియుండ 

వచ్చును ఈ మి్రనంయోగమును 'గణోద్వావాము' 

(Group-marrage అందురు వళవక్నీనతమును 

(ప్రొచీనులలో "వెళ్కుమందియు, ఛాగరికోశకలవారిలో 
'వెట్కుముందియ ఆవలంబించివారు. కాంగో, ఆసియా 

(ప్రాంళాలలోనుండు కుట్టలును (రయి ఫిలిప్పైన్ 

(ప్రొంశమందలి. “అయేటా'లును (గం), సుమ్మశా 

(పాంకములందలి 'కుబు' (క1b1) కాలి వారును, మలయా 

ప్రొంకవు సుమాంగుజాలి వారును. వీరలండరిలోను మగ 

వాడు ఒక్కకార్య వే |గహింనగోరును గొల్లలలోను, 

చ్యావసాయికులలోను బవ థార్యశత్వము ఆకిచ్యా నిలో 

నున్నది శాని ఇది [క్రైమ్మక్రముముగా అంకరించుచున్నది 



బవాంనతిత్వ వివావానద్ధతి వరిమితమైైన బ్యాన్ కలిగి 

యున్నది ఇది తిబెక్తులోను దత&ణ హిందూస్థానము 

లోను కనిఎంచుచున్నది వతులై నవారు సాధారణముగా 

సోదరులియ్లియుండుకు అట్టి సందర్భమున ఉమ్మడిగా 

నున్న కార్యమెన్రేరువాక్కు (అధిశారము) విషయమున 
చెక్కు విధములయిన నిబంధనలు గలవు వడళటేింటి 

చర్చాట్లలో ఛార్యకు విడిగా నొకగది (గ్ర శ్యేకింవబడి 

ఉండును నురియొకగడిలో భర్తలు కలిని శయనీంచె 

దరు పోదరులలో నొకడు ఛార్యగదిలోని! పోయినవుడు 

వాడు తన టోపీనిగాని తన చెప్పులనుగాని గుమ్మము 

నోద్ద వదలివేయును అవం'ేతను శీసీజేయునరకు రి 

యొకడు కందు గ్ర వేశించకూడడు నీలగిరి కొండలలోని 

తోడాలలో ఉశానొకళన్య ఒక నృరుషుని నివాహమాడిన 

దనగా అడేనమయమున వాని సోదరులనుగూడ వివాహా 

మారీనట్లుగణే యెంచెదరు తోలిలిడ్డ జనించనుండగా 

సోదరులు తమలోచానము వకాఖ్మిప్రాయమునకువచ్చి వడు 
'చెలలు గర్భవతిగా నున్నపుడు ప్రత్యక కర్మకాండ నడిపి 

ఆ శిశువునవ శం|డ్రియెనడో నిర్ణయించెదరు, కర కాండ 

జరిపీగవా'డే ఆ శికువునకును, అమె గర్భమున తరువాశ 
జనించిన నంకాననునకును జనకుడుగా భోనింనబడును 

వనమాజమునంగును న్వచ్భమయిన గణోచ్యావా వద్ధతి 

(Pure form of group marriage) లేదు ఉత్తర వలీ 

రియాలోని ఛళ్ళీ 'శెగచారీలో వినిమయ వివావీవద్ధశి 

(Exchange marriage) అను ఆచారము కలదు నునూరు 

వం|డెండుముందిహడి ఒండోరుభ శార్యలవై పా 

మైన వాక్కులను గలిగియుండుటకు అంగీకరింతురు 

ఈ వర్పాటునకు బద్ధులయినవారు భార్యల విషయముళో 

వెలిమిళాండ్రు (Companions in wives) ఆనజడుదురు 

ఒక పురుషుడు చెలిమిశాం[డ్ర ఇార్యలవయి స్వశ్వము 

కలిగియుండును ఆశడు రెండవచాగి గూజెము (౫0) 

వప వెడలినపుడు ఇది నర్వసామాన్యముగా పొటంవ 

బడును, అనగునయన్ము.లును, (నివ్మాచారులును ఈ 

“వినినుయ లివానా వద్ధశి (డెవంకీనిబక్రం 121016) " 

నంఘమునకు అవ్వోనింపబడరు 

వంళపొరంనర్యు వీషయముతోే రెండు విధఘులను 

గూర్చి శెన్పనలపియుండును ఒకటి పితనుకముము, 

ఆదినుజనుల సంప్క్కృతులు 

రెండవది మా[కన్మకనుము తన తం[డిచ్వారా వంశము 

వి_స్తరిల్లి నయెడల అది పిశ్రమ[కమము అనబడును శిళును 

శన తల్లీ పుట్టింటివై పు పంబంధించియున్న చో, ఆట్లు 

విన్తరించిన కుటుంబము మ్యాత్రనుక్రమము అనబడును ' 

పీత్రమ కమముగల కుటుంనిములిలో తండిద్వారా 

వంక క్రమమును గమనించెదరు విశావోనంతరము వధువు 

తన క్ల ర్హతో నినసించుటకుపోవును బారనత్వము పురుష 

నంకకిలళోచే యుండును శం[డి ఆగృహా యజమానిగా 

భావింనబడును మాత్రను క్రమముగలి కుటుంబములలో 

శల్లి చ్వారా నంళశ్రనముమును గమనింరెదరు అట్టి శువులు 

తమ యింటి'పేరును తను కల్లి నుండియే |గ్రహించెదరు 

విచావినంతరము మగవాడు అుట్టింటిలోనున్న వధువుతో 

వివసీంచుటకుపోవును, లేడా సొంశనంపొళమును 

వళ్చాటుచేసిలొనును మ్మాతను[కమముకల సంఘము 

అందున్న వాడు శన సోదరియొక్క సంళానపు శేమాఖి 

వృద్ధులకు బాధ్యుడయి యుండును కి శ్తర న్యూయార్కు, 

భాస అస్పాంలోని గారో (పాంకములందఠి *ఇరోఖ 

యోలు” (౧91008) ను, మలళాదలోని బాయరులును, 

కొచ్చిన్ లోని శాడారులును, మ్రానులోని ఇరులులును, 

పులయనులును, వళోలియా, మాదిగ, వెల్లాలకులాల నంటి 

వారును దీనికి విన్సక్ట మైన నిదర్శనములు 

పక నంపూర్ణ జీవితచ్యకమున పుట్టుట, "వెర్ణయగుట, 

పిల్లలను గనుట్క మరణించుట అను ఛాలుగును, 
(ప్రతంచమునంరంతటను (ప్రథాన మైన క్లిష్ట వరిస్థీకులు శిశు 

అననమైనన్పుడును, తరుశాతను తల్లియి, ఆమె శ్రర్తయ 

ఎన్నో నిషేధములకు గురియగుదురు ఆమె ఎక్కుడు 
వచార్థములను కీనగూడదు సూర్యోదయమునకు 

పూర్వమే ఆమె నిద్రనుండి లేవనళయును వగలంతయు 

మేల్కొనియుండవలయును కాబోన్సు కిన 

పరీత 'వెదుర్కొనుటకు ఆమె చలినీళ్ళలో ఈదులాడ 
వలయును, నడవవలయును, పరు? త్తవలయును ఈ 
శాలములో గుజ్జపుస్వారి చేస శక్తి నంపొడింత నత 

యును “ళవేడ్” అనునడి చాల వింత యైన వద్ధతి 

శిసువు జనించగానే తల్లి లేచిపోయి గృవావిమయను లలో 
మగ్నురా లగును ఇక శండ్రియా అ శయ్యయందు 

కిరును బవోంళ శికు ప్రవవానంకర ఫలితములనుండి 

en 



ఆదిమజనుల సంస్కృతులు 

కోలుకొనుటకు శాబోలు! ఇక కీవిశచ క్రయిలోనీ రెండవ 

శ్లీష్టవరిస్థితి ప్రొఢదశా (ప్రారంభము (ప్రొఢత 'శౌనూరము 

నకు నంభ్యాశాకం , యావనమునటి (adulthood) ఉమ 

శాలము అ స్ట్రేశియాలో సున్నేశి (mnd8lంn), అంత 

శ్ళీదన (3001124808). కార్యముల విషయమున రాతి 

కత్తులతో జాధాకరమయిన, అపాయకరనుయిన క్త 

చికిశ్సలను మోటుగా శేవెదరు అఫిళా సూడాన్లోని 
పలు (పౌంతముళిందు కన్యల చేయు అళ్యాళ్చర్యకర 

లైంగిక ప్రయోగములు త్రీబగొ వారి పాతను 

(కృళ్యము), భార్యలుగా వారి అంతరమును అమికము 

గమ్మ దృథముగము తెలుపుటకు అనుకూలించుచున్న వి 

మచ్చలుపడునట్లు చేయుట (08౯21609), ముందటీ 

పంటిని ఆకుళాతితో అరగదీయుట కేక విరగగొట్టుట, 

అలంకరణను కొరకును, ఆుంతరమును గు  రించుటట 

నుసకరించుచున్నవి యువకుం జీవిళ విశాపోధ్యమము 

నందు నేమిశులు, రవావ్య సంఘములు, యువేజన నదన 

ములు, లేశ శయనాగాకములు మిక్కిలి |క్రముఖ 
పాత్రను నహించుచుండును (గ్రామళయవాగారములి 

(Vilage dormitory) వ్యవస్థావద్ధతి ఛోటా శాగవూరు 

పీళతంము అందలి శెగబా రగు ముండాలు, ఫోనులు, 

ఓరోనులు, భారియాలవంటి ఆదిమకొతులలో ఎక్కువగా 
శనీవీంచుచున్నది మధ్య[ప్రజేళములోని గోండులలో, 

భ్వయాలలో (మొసం). కూడ ఇది కనండుచున్నది 

అప్సాముతోని వాగజాకులలో ఏక్కునగొనుు మళ 

చేషియా, పోలి వేషియాలలోనీ చెప్క_ కెగలయందును 

ఈ వ్యవస్థాషర్ధకి నెలకొనియున్నడి 

కిశీవిశమునందు మరణము చరమావష్థ నుర 

ణము ప్యాజ్లానీళ ఇారణనులవల్ల నంభవించునని కొంద 

టను, శతునుల మంశ్రవిద్యా (కియోగములికల్ల నంభ 

లించునని నురికొందరును ఇానించెదరు మృతులను 

పాఠారణముగా ఖననము శేయుటయో, కవానము 

శేయుటయో ఆరుగును చే నంఘములిందు 

శేశ్వేరు విథములయిన నుథ| క్రియలు (అనరశర్శలు) 

జరుగును ఉడానొరణముగా = తోణాలు, తడిక 

(కచ్చికర్త), పొడికర్భ (ఎంకుకర్మ) శేయుదురు 

తడీకర్ణు మానవులకు నృతినంభగించగాచే జేయునరి 

పొడిశర్శ మృతినంభవించిన "పెక్కు. దినములకు చేయు 

వట్టిది మొరటిచాని విషయములో శవగహనము జరు 

గుమ రెండవచాని విషయములో మృతుని బూడిదను 

ఇద్ద కాకి కింర పూడ్చి చేసెదరు. గోండులనంటి కొన్ని 

ఆదినుకాతులచారు ఈ సమయమున ఆవులను బలియిళ్చె 

దరు మధ్యవచేళములో కొరుకు జాతీ మొదలగుఛారు 
సమౌధివయి స్మారక న్షంథములను నిలకెళ్టెదరు 

కళశానాజ్మయములు | సౌందర్యముకొరకు పొటునడు 

మక్సుళఠ విశిష్టములును, ఆనందకరములువై న నూనవ 

అతుణములలో నొకటి (ప్రతంచమునం దంతటను మోన 

వుడు కన పరినరములను ఆలం కారభూయిష్టముగా 

నుంచుళొనుట కఖిలమించును ఒశాబొకవస్తువు నర్వసాఖా 

రణముగా (ప్రయోజనకర మై యుండుట ఆతనికి బొలదు 

అరి తన బాన్యారూనముతో వాని శానందమునుగూడ 

కూర్పవలయును అతడు కొను చాడుళొనునట్టి చెక్కు 

వస్తువులకు అలింశారములు కూర్పును లేడా 'వాటికి 
రంగువేపేయో, ఆశారమును గల్చించియో 'వాటి విళస్ట 

తకు కడంగును జగోస్టావు (స్త్రీలు తను మొలకు జుట్టు 
కొను ముశకబట్టలమీద చి క్రించిన బొమ్మలున్సు నాళ్వే 

చేళవు వడతులి ముఖళాగములందును, పొగ శా?డు 
శామటాన్ గొట్టము యొక్క గుంటమీడను చెక్కినచి త్ర 
ములుము, సూడాన్ చేళవు న్యూలియన్ (స్త్రీలు పిరుదు 
లై (ఆలంశారార్థము) చేసికొను పుంటీముచ్చలు 

(6౫622802) ను, ఇపానీ (స్త్రీలును, తోడా స్త్రీలును 

శేతులమీధను, రొ ను పొడివించుకోను తీరుతీరు 

వచ్చలొట్టులును, ఇటలీకేళములో చర్చిమందిరపు కస్సు 
లవై చిత్రించిన బొమ్మలును ఇట్టి వన్నియు మానవుని 

హొందర్యాన శ్రీకి నిదర్శనములే నూనవుడు తన న్భజ 

చాత్ముళ భావసిద్ధికి (ప్రయత్నించు విశిష్టకళారూవము 

శేన్నో ఉన్నవి చిశ్రరచన, రాలివయి చికములు జెక్టట: 
'మేశ్రగణిత శేభాశారములు, చారువ్వ, 89, లోహములు, 

ఎముళలు మున్నగువాటివై స్థానత్యవిఛానరచన్క ఎను 

కలనై, దంతమునై, లోవామువై, కండలని కళా 
శౌళల్యము చూపుట, వర్షచికములు గావించుట, కట్ట 

అల్లిట, బుట్టలల్లుట, వేసధారణకళ, చేహాలంకరణకళ 

ఇట్టివే కళానిఛానములయి. యున్నవి ఇవేశాక సంగీ 



తనము, నృత్యము, శవనము వాటకము, చాక్టయము 

ఇవన్నియు అకి (ప్రాచీశశాలివు నమాజములందును, నాగ 

రకతా విశేషముతో కూడిన సమాజముఅందునుగూడ 

మరికొన్ని కశారూవములైై ఉన్నవి 

మానవుడు ఇవృద్ధిపొందుచున్నకొలది మాన నాతీతను 

లగు ఫౌల్రిక అద్భుత దృళ్యములు, భావములు మొద 

లగు వాటితో సంబంధము పొందుచున్నాడు వాటిని 

గూర్చి కెలినీళొవుటకు [వ్రయత్నించుచున్నాడు చాటిని 

శన ఆధీనములో (భెక్సుచేశలలో) నుంచుకొనుటకో 
వాటిని [వ్రవన్నము చేసీ కొనుట కో (ప్రయత్నించు 

చున్నాడు ఆదిమానవుడు (వళ్ళకి వరిణానుములన్ని యు 

దుష్టళ ప్తలకే సరిపాలితము లని విశ్వసించి, వాటిని కోన 
శెప్పుచేతలలో నుంచుకొనగోరును (పలికి (ప్రతి (100 
produces 100). జనించు నేను సిద్ధాంతమును వురన్క- 

రించుకొని 'శౌతిక సంఘటన (Natural phenoamiaa) 

లఫై ఆధిపత్యము నహించు ళ క్తులను తన నువర్తు 

లనుగా చేసికొనుటకు యక్నించును ఈ నంబంధమున 

నంశేత విధానము (మరం!) |వముఖపాత్రను 

నహించుచున్నకి నూర్యుడు, వర్గము, మేఘములు, 

పంటలు, శూసారము (Fert), ఉత్స § (Growth) 

మొరలగువాటీ నం'కేతరూసములు ముఖ్య ముశై నవి ఇందు 

నలిన, వర్గము కురియించు ఇం|ధ్రుని (84౪ 604), విత్తు 

అకు దోవాడమిచ్చు భూచేవకను, వె రులను సండింవ జేయు 

సూర్యదేవతను, వీరేగాక ఛాన్యచేవళను, ఉత్స క్తి దేనళను 

ఆదిమేజనుడు పూజింపనలనీ యుండెననుట స్పష్టము 

నై ర్భతి జఫ్రశాలోని “నామా వాటంటాట్సు" జాతీవారు 

(Nama 0600108), ఆరిజోనా | పొంతనుంధలి"హోసి" 

జాతినారు (0p), ఛోటాళాగవూర్ (ప్రాంళమందలి 

“*ముండావో” జాతులవారు వర్షపాత దృశ్యము ననుక 

రించుటచే వర్గము వడునట్లు చేయుదురు దేశీయ నమాజ 

ముల అన్ని రంగములయంధును కర్మ శాండ వ్యాపించి 

యుండును చేట, కళ, వివరములు |వ్రధానముగ కర్మ 

శాంగతో నంబింధించియేండును విత్తులు చాటిననాటి 

నుండి వేంటళకోత ముగియునరకు అన్నిసందర్శము 

లందును నుతళర్మలు శలవు మనుజనియొక్కగావి, 

సమాజము యొక్కగాని జీవిశరంగములందలి (ప్రధాన 

ఆదినుకాతల సంస్కృతులు 

ఘట్టములందు మఠక ర్శ| వశ్యతమగుచుండును కొన్ని కెగ 

లిలో జబ్బునచ్చినయెడల ఆరి సవాజశారణ నంథవనుగు 

వ్యతిక్రమమని భావించక, తుద్రచేవళా వ్రభాన భలికమని 

ఛావించెదరు దణ "పబామాలోని “ళాన్ల్లోను ఇండి 

యను"లలో (820 3108 dans), ఒళవ్య శ్రీరోగియగు 

టకు, వాని యొక్కగాని, ఆమె యొక్కగాని అళ్ళను లేక 

వశ్చాను (271010) ను రొతనులు దొంగిలిచుటయే 

శారణమని తలింవబడును చెరవట్టబడిన అయాళ్ళను మరోల 

నంపొకించుట “వైద్యుడు _- పురోహితుడు” అగు బాని 

క రవ్యమైయున్నది అదేవిధముగా నుధ్య ఆస్ట్రేలియాలో 
నివసించు “ఆశాండా” (ArRnd8) జాతినారు సవేజ 

ముగా మృశ్యువువాతబడుట ఊహింవజాలరు అదంతయు 

శకువుయొక్క. మంత్ర తంత్ర (శళానమే యని వారి 
నిరంతర దృథలిశ్వానము మం|క్రప్రభానమున మరణ 

మాపాదిల్ల జేయుటకు చారి శన్నోమాగ్గములు శెలియును 

అయిశే మం[కవిద్యవ మరణము కల్లించుటకం'ు 

ఇశర|ప్రయోజనములును కలవు ఉదాహరణముగా రోగ 

ములిను కుదుర్చుట, ఛార్యమ సంపాదించుట, నేరస్థులను 

శి&ంచుట, లొంగడీయుట చేర్కొననచ్చును 
నర జాల్డ్విన్ స్పెన్సర్ దతిణాస్ట్రేలియా ఆరాండా 
లముగూర్చి నూట్టాడు సందర్భమున “జీవయాశ్రయందు 

ఈనకు ప్రముఖముగా నుండు (వతి విషయము .. అది 

ఆనం దొళ్ళకముగాని, దుఖాత్శకముగాని, ముచిడిగాని, 

శెడ్డడికాని...నిన్సంళయ ముగ మం[శ్రవిద్యకు నంఇంధించి 

నదే జానును, వరదలు, బుతు[శ్రముమున ఇంకునృద్ధి, 

భూమిళోనుండి కెట్లు అద్భుకముగా మొలచుట, చివరకు 
శన యొక్క జనన మరణవిషం ముల, తనచుట్టునుండు 

అభానీకవు జనన మరణ విమయములు-- ఇనన్నియు 

మనము భావించినట్లు వవాజశారణ ఫలితములుగాక 

వదో యొకరూవేమయిన మం(క్రరిద్యా |ప్రశానమున 

అనించిన వే యని ఆతని మనో నిశ్చయము" అని చెప్పిన 
మాట మిక్కిలి నత్యము ఈ వాశ్యాలు గ్రపంచను 

లోని చెక్కు. కేగలకు అన్వయించగలవు 

రాజకీయ పరిపాలనా విధములు రాజీయ పరి 

పౌలనా విధానములలో "పేక్కు భండములందును, కొన్ని 

శాగరక శా (వక్య) మండంముల యందును జూడ భిన్న 



అదిలావాదుజీల్లా 

కికులు కలను దతీణ అమెరికా రాజకీయ వంష్థలు 

'ఇంశాను" నందలి కేంద్ర నిరంకుళత్వము మొదలుకొని 

"అవా యందలి సూతంద్ధ శాజకీయ విధాన శూవ్య 

వద్ధతివరకు వివిధములుగా నున్న. ఓనొలో వృద్ధుల 

యెడ గౌరవము చూపుట, |కికరణకుద్ధిగా నుండుట, 

ఆను (పొతిపదికలనే ఆధారముగా లైక్రారి స్థానిక 

సమాజ అధినాయకుడు పిద్ణాదార వం|ప్రచాయములను 

(ప్రవ ర్రిల్ల జేయును శాంగోలోని సథ్యకా (పొంఠమందు 

వగ్మీ (౫9 (వ్రావ్వరూపుల) 'తెగభారిలో నుండు ఆతి 
సొమాన్యవు కట్టుకాటులకును, లుండా, షాంగో, లూవొ 

శాష్ట్రములందు స్పష్టముగా రిత్య ఆచణననున్వికమై క్లీస్ట 

శరమయి ఒప్పుచుండు శాజకీయ విధానములకును చాల 

వ్యళ్యానము కనిపించును పోలిశేఏియాలో శాజీయ 

విధాన సొధమువకు పూర్తిగ మతమే మూలాభార మని 

శెష్పవచ్చును ఇచ్చటి అధినాయకులు (లేళ గురువులు) 

చై. శాంళనంభూతులముటనుంట్టియే చారి వదలి స్థీరవడు 

చుండును మాలవేసియా ద్వ్నీసమురిండు యఛార్థమును, 

నుళృష్టమువై న నాయకత్వము కనబడుచున్నది పోలారు 

మండలములోని ఎస్కిమోలు, హైదళాబాదు శాష్ట్రము 

లోని చెంచులు - అనువారిలో నాయకత్వము వంశ 
పారంపర్యముగ సం[క్రమించునది శారు చారు తను 

"ఇగ అనులలోనుండి నాయభని ఎన్నుథొనెదరు ఆనాయ 

కుడు భక్షి పామర్థ్యములు, పలుభలడీ, వివేళము గల 

వాడుగా నుండుట ఎన్నికకు ఒక యోగ్యతగానుండును 

హైదళాశాదు రాష్ట్ర) ములో అధిమజనుల వంచాయకులు 

న్యాయ నిర్ణయోమునందు చాల |వ్రముఖ స్థానమును 

వహొంచియున్నవి 

రా (క్ర 
ఆధిలాబాదు జల్లా = అదిలాకాదుణిల్లా ఆంధ 

(బ్రలేళములో కలడు ఇది ఆకాంశరేఖ 183 నుండి 

]94రొ వరకును, తులాంళ శేఖ 753 నుండి 800 

వరకును శ్యావీంచియున్నడి |క్రీ శ 1905 వ నంరత్స 

రమునకు పూర్వము సిరిపూర్ 'శాండూరు జిల్లాకు 

అదిలాబాదు ఏమి జిల్లాగా ఎంచజడు చుంజెడిది 

ఎల్లలు = ఈ కిల్గాకు కళాన్య, వూర్వభాగములందు 

మధ్య [వ్రజేళములోని ఛాంచా కిల్లాయు, ద&ీణమున 

కఠీంనగరము, నిజామాజాదు జిల్లాలును, వైర్శతి 

దిప్కన నాండేడు (బొంబాయి) జిల్లాయు కలవు 

వళ్ళిమమునందును, ఉత్తరమునందును, మధ్య (ప్రదేశము 

నుండియు, ఈళాన్య వూర్యములందు వాళ్థా ప్రాణ 

హితలనుండియు ఈ జిల్లా వేరువడుచ్తున్నది అదిలా 

బాదు జిల్లాయొక్క వై శాళ్యము 1,858 చ మైళ్ళు 

ఈ జిల్లాలో వదునొకండు తాలూశాలు, 1706 

(గ్రామములు, 18 పట్టణములు కలవు 

తాలూకాలు 1 ఆదిలాబాదు = వై శాల్యము 5680 48 చ 

మైళ్ళు జవాభా 1,01,611, పురుషులు 49,709, 

త్రీ 51,008 శనసాం[ద్రత (ప్రతి చ మైలుకు 175 

మంది 

& ఉట్నూరు వైశాల్యము 72640 చ మైళ్లు 

జనాళా 84,404, వురుములు 17,468, (స్త్రీలు 
16,9482, ఇచట వికలేళ్యరాలయ మున్నది ఈ అలయ 

శారణముగచే దీనికి ఉట్నూరు అను "వేరు కలిగినది 
మొత్తము జనాభాలో ఆధిమచానులు 8 వ వంతుకలరు 

ఆనసాంద్రత (వతి శ మైలుకు 47 మంది 

8 థానాపూరు వైశాల్యము 01806 చ 

మైళ్ళు జనాభా 48,8860, పురునులు &8,891 

తబ 20,076, జనసాంద్రత (వతి చ మైలుకు 189 

మండి 

4 నిర్మల వైశాల్యము 566640 ఈ మైళ్ళు 

జనాభా 1,21,029 పురుషులు 68,908, త్రీ 

68,728 జనసాంద్రత (రతి చ మైలుకు 214 మంది 

ర లోధ్ వైశాల్యము 708,46 చ మైళ్లు 

జనాభా 78,872, పురుషులు, 80,282, తు 

86,140, జనసాంద్రత (ప్రతి చ మైలుకు 108 మంది 
ఈ శాలూకాలో కుంకల, పోచరా అను జలపొశనులు 

ళఅవు 
6, కిన్వటు వైశాల్యము B08 64 చ మైళ్ళు, 

అనాకా 78,1186 వురునులు 88,688, త్రీ 

జ, జనసాంద్రత ప్రతి చ మైలుకు 180 మంది 
71 రాజూరా వైళాల్యను 776 82 చ మైళ్ళు, 

జనాభా 75,867, వుధ్ధములు 88,025, తు 

87,887 జనసాంద్రత [ప్రతి చ మైలుకు 9 మంది 



3 సిర్చూరు వైశాల్యము 855 68 గ మైళ్ళు, 

జనాభా 1,04,091, వురుషులు 68,7560, జ్రీని 

61,858, జనసాంద్రత (వ్రతి చ మైలుకు 198 
మంది 

4 చిన్నూరు రైశాల్యము 886 64 శ మైళ్ళు, 
జగాళా 86,117, పురుషులు 18,666, డ్రి 

42,461, ఆనపొ౦|ద్రత ప్రతి చ మైలుకు 195 నుంది 

10 లషెక్టపేీట వైశాల్యము 18408 చ 

మైళ్ళు, జవాఖా 98,818, పురములు 50,1560, 

త్రీ 48,662, ఆనపాం|ద్రత వతి చ మైలుకు 

186 నుండి 

11 అసిఫాభాదు వైశాళ్యము 885 రిలీచ మైళ్ళ, 

జవాభా 91,246, పురుషులు 46,699, త్తు 45,048, 

జనసాంద్రత (వతి చ మైలుకు 111 మంది 

పజ్యశేశ్రములు ఈ జిల్లాలోని 88 పుణ్య చేశ్రము 
లలో 62 హిందువులవి, 21 మున్లిములవి, ఆగిలొ 

జాదు శాలూశాళోని కేనలావురము, కిన్వటు శాలూళా 

లోని మాహూరు (ప్రసిద్ధ వుయ్య'జేశ్రములు 
రాష్ట్ర) పునర్వ్యవస్థీకరణ ఫలిథముగా నాం 'జేడు 

జిల్లా యందలి ముఢోలు కాలూకాలోవి ముధోలు, 

శైచ్చా, కుజేర్ వర్కిళ్లు ఆదిలాజారు జిల్లాలో కలినినవి 
ఆదీలావాదు జిల్లాలోని బోర్ శాలాశా, ఇస్తావూరు 

వర్కిలు, కీన్వటు, రాజారాళాలా కాలు బొంబాయి 

శాక్ట్రములో శేర్ళళడినని (1966) 
వర్వతనులు ఈ జిల్లాలో సవ్యోది ము ఖ్య మైన 

పర్వతము ఈ వర్వశము జిల్లాలో భాయన్యమునుండి, 

ఆదిరాగాదు జిల్లా 

ఆగ్నేయడిశకు 175 మైళ్ళు 'వ్యావీంచియున్నతి ఇడి 

గాళ చిన్న గట్టలుకూడ ళొన్ని తూరు భాగమున 

కలవు 

నదుల ముఖ్యమైన నరులలో గోచావరి సీర్కొన 

దగినది ఇది ఈజీల్లాలో దతిణభాగమున [ప్రవహించు 
చున్నరి ఆదిలాబాదుజిల్లా గో చావరీనద్రివలన ఛతిణమున 
నిజామాళాదుముండియు కరీంనగరంలోని కొంఠభాగము 

నుండియు వేరగుచున్నడి "ఫెనుగంగానది ఇంకొళ ముఖ్య 
మైననది ఇది ఈ జిల్లా సళ్ళన, ఉత్తర సరివొర్దులందు 
(ప్రవహించి వాన్థాలో కలియుచున్నడి వార్థా (ప్రాణ 

హిత నదులుకూడ ఈ జిల్లా ఈళాన్య పూర్వ నరివొద్దు 

లై (ప్రవహించుచున్న వి ఇవీగాళ, పెద్దవాగు, శావన 

వల్లి, అలమూన్సు, వంటి చిన్ననదులుకూడ కలవు 

భూత క్త్వము ఇచట భూగ' ర నిర్భాణమున పురాణ 

యుగమునకు వంబంధించిన పొరల పొషాణనములు కడవ, 

నుల్లవాయి, గోండ్వానా జాతులకులెందిన గాళ్లు ఉన్నవి 

గోండ్వానా రాళ్ళ తరగతిలో శాళ్చేరు, ఇరాకర్సు 

శాంస్టీ, కోటమా బేరి, చికియాల శలనులు, దతం ఆగ్ని 
శీలాక్ళకములు కూడి యున్నవి 

ఆరణ్యములు ! ఈ జిల్లాలో అధికభాగమున ఆరణ్య 

ములు వ్యాపించియున్నవి ఈ అడవులలో బిలుగు, "టేకు, 

మామిడి, చింళ, బిజాసాల్, వృతములు "పెరుగును ఈ 

ఆడపులందళలి కొండ (పాంశములందు పులులు చిరుత 

పులులు, ఎలుగుబంట్లు, నీవంగులు, తోడేళ్ళు అడలి 

కుక్కలు, నివసించును అడవుల మైడాన (ప్రొంతము 

లందు ఎనుబోతులు, జింకలు తరచు కనుపించును 

శశోస్టస్థితి అరణ్యము లధిళముగా నుండుటవలన 

జిల్లా నాశావరణము ఆరోగ్యకరముగా నుండరు ఉట్ణో 

గ్ మే ఇంతో 1057 వరకు శౌచ్చుము. డిపెంజరు 

ఇెంళో 56° F వరకు తగ్గిపోవును ఇచట సగటు వర్ష 

పొళము గ్రంవళ్చరమునకు 41 అంగుళములు 

ఖనిఆనులు | బలిపస్పరోయి (780), నున్నవుళాయి, 

ఎజ్జలోవాము, చల్చ ఆదిలాబాదు కాలూశాతో గలవు 

నిర్ఫూరు శాటూళాలోని శాజులగుట్ట కొండలలో సుద్ద 
శాయి, నున్నను అభించును రాజూరా కొబాళాలోని 

శాల్తీ పూనా గ్రామములందు చేలబొగ్గు కలదు 



అఆదీలాబాదుజేల్లా 

1874 76 సంచత్సరములలో పరిశోధాత్మక ఖననము 

కొంత ఆరిగినన్సు తరువాక కృపి. లేకపోవుటచే సరైన 

ఫలిశము కలుగలేదు శాస్త (గ్రామమున 8 ఖొగ్గుగను 

బన్నవి ఇచట గంధళముకూడ అభించును 

ఇవాధా ఈ జేల్ణామొ త్తం జనాభా 196! నంవత్సరపు 

శెక్కుల ననుసరించి 9,02,682 ఇందు పురుషులు 

4,51,002, bye 450.040, Bee 180417 

మంది (గ్రామ ప్రాంతముఆందును, 1,18,106 మంది నగర 

(ప్రొంళముళందును గీనపించుచున్నారు 
కొండకాశుణ ఇచట ముఖ్యమైన కోండజాకీ (ప్రజలు 

గోండులు. కిళ్లామధ్యలో పర్వకాళలోను ఆడవుంలోను 

నిండియున్న ఉట్నూరు, ఆనీఫాఖారు, రోజూరా కాలూ 

శాలియందు ఈ గోండులు ఆధిక సంభ్యాకులుగానున్నారు 

ఈ జిల్లాలో వీరినంఖ్య 1961 వ జనాభా శెక్కరి 

వ్రశారము 90,601 

వృద్ణణ ఈ కిల్లాలో ముఖ్యవృ శ్రి వ్యవపాయను 

ఈర్ష కిదే 8,40,150 మంది జీవీంచుళున్నారు ఇందు 

8,06,069 మంది హొంశభూములను 'శేద్యముశేసీ 

కొందురు 1,26,841 నుంది యిశరులి పొలములను 

శాబప వ్యషసాయము కేయేడురు 1,98,888 గురు 

వ్యనఫాయహాలీలు 9,918 మంది తన భూములను 

కొలుపు ఇచ్చి ఆ అదాయముతో కీవింలెదరు 

వ్యవపాయేళర వృత్తుశైన వ్యాపారము; రవాణా 

ఉర్యోగాలుభూడ (ప్రజలకు జీనభాథారములుగా ఉన్నవీ 

నీ్సీలో శ్యాపారముచేసడిచారు 84,195 శుందియు, 

రబాశానృత్తులలో నున్నభారు 11,766 నుండియు, 
ఉద్యోగములో 93,875 మందియు కలరు 

విద్య జడిలాశాదు కిల్గాను లిద్యలో "వెనుకబడిన 
చానీనిగానే చెస్పనళెను ఇచ్చటమొత్తము అనాకాళలో 
విశ్యావంతులు చొచాన్స నూటికి ల్ గురు మా్రమే 

శ జిల్లాలోని 9,08,528 మందిలో అత శామ్యల సంఖ్య 

61,168 మా్రమే. ఈ జిల్లాలో 899 పొళళాలలున్నలి 
ఇందులో 8 మాధ్యమిక పొళళాలలు లీ ఉన్నత పోళ 

శాలలు మీగళలి (ప్రాథమిక సాశళాలలు కలవు 

(ప్రాళమిళవిద్య నభ్యవీంచెడి మొశ్రము బా౭జాలికల 

నంఖ్య £8,664 

వైద్యము ఈ జిల్లాలో మొత్తము పదునాలుగు 

వైద్యశాలలు కలవు వీనిలో ఒకటి జిల్లా వైద్యశారి, 

ఆది పెద్దది శీషించిన వాటిలో ఒకటి (ప్రొతేష్టీలకు 

వంజింధించినద్ది ఒకటి శై.లుకు సంబంధించినది "శేషింది 

నని అందరకు ఉపయోగించునేవి ఈవైచ్యశాలలలో 
మొత్తం 14 నుంది వైద్యులు సనిశేయుచున్నారు ఇవి 

శాళ యూభాని వైద్యవద్ధకి (వ్రేణారము సనికేయు 

వైద్యశాలలు మూడు, ఆయుశ్వేద చికిళ్చావద్ధతి ననున 

రింజెడి వైద్యశాలలు మూడు కలవు వీనిలో 7 గురు 

వర్యులు పనిచేయుచుళ్నారు 
నందిల ఈ కల్లాలో ఆహోరమునకు వనికివచ్చు 

వరిటలందు జొన్నసంట ముఖ్యమైనది ఖిల్లా మొత్తము 

ఏిన్రీర్ణములో క,40,188 ఎకరనుంలో కొన్న సాగు 
శేయవిడుచున్నది దీని తరువాత 'వేర్కొనదగినది వరి 

నంట 70,604 ఎకరములలో వరి సేద్యము జరుగు 
చున్నవి. పళ, గోధుమ, మొక్కజొన్నకూడ పండించుట 

కలదు వెళగ, కంది, చేనర ఛాన్యములు కూడ ఈ జిల్లా 

న్యవసా యోతృత్తులలో నున్నవి 

పొరపు సంటలలో ముఖ్యమైనది పత్తి ఈ 

జిల్లాలో మొత్తము 8,69,956 ఎకరములలో ్రళ్తి 
వండించుట కందు 84,119 లేళ్ల వ్రక్తి ఉళ్పళ్తి 

యగుచున్నది కఇదిగాళ 17,707 ఎకరములందు చేరు 

చినగ, 165,479 ఎకరములలో అనుచాలు సండు 

చున్నవి ఆవాలు, నువ్వులు, చెరకు, పొగాకు ఇచట 

అ|వ్రశ్లాన మైన 'వ్య్యపారేవు వంటలు 

గృహవరిశ్రమలు ఈ జిల్లాలో [ప్రత్యేకముగా 

"శిర్కొనదగిన చేతినరిశ్రమలు లేవు ఇచట సౌలెవారు 

ముతక ఢోవతులు, చీరలు స్థానికుల ఉవయోగార్థము 

తయారుచేయుదురు, ఇచట మొ _క్షము మగ్గముం సంఖ్య 

1,367 రంగిశేజులు వస్త్రముిప అర్జకముపని భేయు 

జురు వ్యవసాయ సరికరముఅను స్థానికులై న కమ్ముడులు 

చేయుదురు విచ్చూరులో చర్శముతో నీటెలిత్తులు కయారు 

జేయుడుకు కొయ్యతోను, కల్ణ చూర్ణముతోను వివిధ 
వర్ణములలో శయారుడే సెడ్తి అటవస్తువులకు నిర్మల చాలి 

(గ్రసిస్ధివహింినడి నిర్భలలో ఇనువళళ్తుల పరి శమ కూడ 

శలరు 



అదీలాజాదుకిల్లాలో 8 యం[తశొలలున్నవి కార్మి 

కుల సంఖ్య 56006 ఇందు వురుషులు 4618 మంది 

(త్రీలు 406 మండి 

ముట్టు స్థీంచులు ముహూరు ఇది కిన్వటు కాలూ 

శాస 80 మైళ్ళ దూరముననున్న చిన్న (గ్రామము 

ఇది పూర్వము దక్కను మహమ్మదీయ రాజులకు 

ప్రాంతీయ రాజధానిగా నుండెను డీనీకి కొంళదూరమున 

మునగాకు దుర్గము కలదు (ప్రాంకీయ వి్ణ్లవములను 

అణచుటకు వచ్చిన ఫిరోజుపావా ఐినొమనీ వెళ దినములు 

ఇచ్చట నినసించినట్లు మున్లి ము చరిత్రశారుల కథనము 

కలదు 

మాక్కదు ఇది అదిలాబాదు శాలూళ లో నున్నదీ 
ఇచ్చట ఒక నర్వళ దుర్గము కలదు ఈ దుర్గమున [పొచీన 

మైన ఓక మసీదును కొండ దిగువభాగమున పాండోలేనా 
అను చేవాలయమును ఉన్నది 

విర్మల ఇది ఆధిలాకాదు జిల్లాలో చారిత్రక 

ప్రాముఖ్యము గల ప్రదేశములలో అతి ముఖ్యమైనది 
నిర్శల 18న శళాబ్దపు ఉశ్రరార్థమున మినా ఇబ్రాహీం 

జేగు జభరుర్జాలా దీనిని స్వాధీనవరచుకొనునంతనర కిది 

వెలను రాజుల స్వార్గీననులో నుండెను ఇచట గల 
కొండల దిగువభాగనులందు (ఫెంచి ఇంజనీర్లు నిర్మించిన 

కోటగోడ లున్నని 

రవాణా ఈ కిల్లాలో రవాణా సౌళర్యములు చాల 

తక్కువగా నున్నవి అసిఫొభాదునుండి లెల్లింపల్లిగుండా 

మంచిళ్యాలకుపోయెడి రోడ్డు 76 మైళ్ళ పొడవు కలదు 

చిన్నూరునుండి వళ్ళిమముగా రక మైళ్ళలో నున్న నిర్మ 

లకు పోవుకాటలో ఇడి కలియుచున్నడి ఈ త్రోవ 

గోచావరీనదికి సనూచాంతరముగా ఉన్నది నిర్శులనుండి 

ఆరిలొవాదుకు పోవు 50 మో రోడ్డు ఒకే కిల్లా ముఖ్య 

నగరముతో శలిపిడి రహొచారి ఈ జిల్లాలో మొత్తము 

రోడ్ల పొడవు 808 మైళ్ళు 
శాజీవేటనుండి బల్టారుషాకు పోవు రై లుమార్గము 

ఈజిల్లాగుండా వెడలును అయోమార్గము కూర్చు 

వైవన పారిశ్రామిక (ప్రాంతములు, బొగ్గుగనులు, 
శాగిశవు మిల్లులు కల ద్రకేశముల నీనువరించి పోవును 

జిల్లా మధ్యభాగములోని (ప్రత్తి జొన్న మొదలగు నంట 

ఆధునిక పొళ్చాళ్య చిత్రకళ 

లను రవాణాచేయుటకు ముద్ ఖేడ్, ఆడిలాజారు ఇనువ 

శారి ఈ మధ్యనే నిర్మింపబడినది దీనిపోడవు 101 మైళ్ళు 

వర్థిజమణ ఈ కళ్లాలో (1) నిర్మల, (8) అదిలా 
బాదు, (కీ) లెల్ల వల్లి (4) కొ_క్తేట _ శాగజునగరు, 

(5) మంచిర్యాల (6) చిన్నూరు. (7) అనిఫొకాడు, 

(8) కిన్వటు, (9) లోధ్, (10) సిర్చూళు (11) 

శాజారా, (12) అశ్నెట్టిసేట, (18) ఖాశాపూరుు, 

ఆనునలి జనాకొ లెక్కరప్రశారము “వట్టణములు”"గా 

వర్లీకరింవబడినవి 

శాషలు ఈ కిల్లాలో ఆధిక సంఖ్యాకులు శిలుగు 

మాతృళామగా కలవారు ఇచట మొ క్రము క భామలు 

మూట్లాడెడు జనులు ఉన్నారు ముఖ్యమైన కొనలు, 

చానినీ మాౌట్టాడువారి నంఖ్యలు ఇట్లుండును 

(1) ఆంధ్రము 5,08,188 (2) మళాత 1,86,028 

(8) ఉర్దు 55,44 (4) గోండి 80,804 (6) లంబాడి 

85,518 (6) కోలామి 8,825 (గ ఏాం8 8,965 

(8) కోయ 8,915 (8) మాళ్యాడి 1,008 (10) గుజరాతి 

1,088 (11) ఇతర 54 భామలు 8,867 

ఎం కు 

ఆధునిక సాక్సాత్య చిత్రకళ ,- ప్రాచ్య పాశ్చాత్య 
భాగరకశా నమ్మేళనమువలన ఐరోపా దేళములో నొళ 

నూతన కళావిళ్శావము భుటిల్లిన కారణముగా చి క్రకోఖా 
అగక్తువం చాశాలము వై జంశైన్ యుగము (0752010 

P0110) అను'సీర వ్యవరింపలజెను భాటీమండి కేటిన రకు 

నిశ్యనూతన రీతులతో నీకళ "నెలియేరునలె (ప్రవహించు 
చుచే యున్నది ఈ లై జంమైన్ యుగమునకు చెందిన 

కళా శారులు మవొన్ముదీయ కళారీతుల ననునరించక, 

విలతణమైన వద్ధతుల ననలంబించియున్నారు సాధా 

శణముగ ఈతయుగ (ప్రారంథ కాలమునందు గాని, 

లంన్తవోోళ ఆరంభ కాలమందు. గాలి చత్రశారులపని, 
శీవలము శ్రైశ్తవాలయ కుడ్యముల నలింకరిరచుట 

యందును, శ్ర గవ మశనంబింధములగుగాథలను చి(శ్ర 
దూవమున శ్రి|క్రించుట యేందును ముశసంకథము లగు 

విషయములకు రూఫవిశానములను కక్చించుటయేందును 

'శేంట్రీకరింవలడి యుంజెను ఈనిధముగ శైవ మత 
నంబంధనుగు విషయ ముజే (ప్రథాన నన్తువుగ గ్రహించి 



ఆధనిక పాక్నాత్య ఛిక్రకళ 

నప్పటికిని, ఆ చ్మిత్రశారు అవలంబించిన పద్ధతిమాశ్రము 

మొదట హెల్లినిక్ (ముం) గము రానురాను 
పొం శేతికముగను శావచాత్మకముగను నరిణమించినది 

ఈ యుగమునకు చెందిన శళాశారుడు గుడి (చర్చి)! 

సంబంధించిన కొన్ని నియమములకు లొంగనలనీ యుం 

జను ఈ వీజంధనలే నియమనులే కళయందు అపు 

రూనమైన ఒక నూతనత్వ మేర్పడుటకు డారితీనినవి ఈ 

శాళమునాటి కళాళారులు అనవనర విషయములను 

తొలగించి, (ప్రధాన విషయము యొక్క. లోతుల నరస, 

కళను సృజచాళ్ళుకముగను, భావబాళ్ళకముగము, నృజిం 

చుటయంజే కనకక్తులను శేంద్రీకగించిరి 

18 వ కళాజ్టమునుండి చాదాపు 600 సంవత్సరముల 

శాలను ఒక గొన్న (ప్రవావామునలె లరోపా చిత్రకళా 

వా గవిళక, శాస్త్రీయ పద్ధతుల (Soweatrfic అయ) 

వైవు వరుగెశక్తైను ఈ క వందల రంతత్సరములలో, 

గియాటో (010110) మొదలు టర్నర్ (౫౫౫) నరకు 

గలి ముధ్య కాలముననున్న టిటియన్ (18029), వైటర్ 

(Peter), ఇద్ద బ్రాఘెల్ (Brnghel the Bier), Bo 
గ్రాంట్స్ (Rembcants), శారట్ (0090, శేనాబ్బు 
{(Remoldd, శాన్ కుల్ (Constable) మున్నగు (్రవిద్ధ 

కళా కారులందరు అవేళ ఉవనదులనలెనచ్చి ఈ వ్రధానచి(త్ర 

కళా వ్రచావామునపు నంవూర్ణత్వమును దేకూర్చిరి ఈ 

18వ శళాన్దిము తరువాత చిత్రము శేనలము ద్వైమాన 

మునే (0౪0 dmenmon8l) నూప్పవదిగానుండు సద్గతి 

యంళరించివది ఇప్పుడు చిక్రవటము (Palatmg) వస్తువు 

యొళ్ళ శేవళనరిమాణ వరిమిత్రిని(00001 12 82400)ఆశార 

వర్ణనల నీ కాక ఆయతనము (101106) ను ఇెలుపునదిగా 

కూడ బయలు వేడలినది 18వ శశాజ్దమునందలి 

చిక్రశాడుడగు గియట్టో (31040) వ లెచే 15 వ శళాబ్దము 
నందలి లియోనార్డ్ జావిన్సీ (Leonards ర2750) అను 

కళాకారుడు చిశ్ర శారుని దృష్టివి శాశ్ర్రకారుని దృష్టి 
వళముతో మేళవించెను ఈ అధ్యాయమునంగు స్మరింస 
బడిన చిత శారుళందరిలో టర్నర్ (7106, శాన్స్టబుల్ 

(6028128010) ఆనునారలిద్దతు విశేషముగా న్మరణీయులు 
వారి చ్మితళళారీతుల (వ్రభానమునకు టోవైనవారు 

[ఫొను చేశీయలు చారి (వ్రభానమే |ఫ్రాన్ఫుచేశీయ 

చిత్రశారుల ఛాయావాదము (impressionism) నకు 

పునాడి యని చెప్పవచ్చును 

19 న శశాలి అంత్యదిన ములలో కళాశారుడు 

ఇాస్ర్రీయ జాగృతిని గుర్తించి, త(కృ్రభావ ఆవేళములకు 

కాక ఉండలేకపోయెను 'ెండన్లగశారు ఐరోపా 

జీశీయ చిత్రకళా చరిత్రలో శాస్త్రీయ వద్ధతుల విజ్భం 

భణము, జయోశ్సాహాములు, కళాశారుని నమన్యలను 

తీర్చుటకు జాసటమె నిలిచెను విజమైన వాస్తవికతను 

నృజింపవలయు నన్నచో పరిశోధబాగారపు పద్ధతులను 

{Laboratory methods) వినియోగించనలసిన యవనరో 

'మేర్చణెను ఘనపచార్థములను (8014 004129) వెలుతురు 
మూలిమున చూవనచ్చునన్న సళ్యమును (గహించి 

ఛాయాచాదులు నవీనమైన శాస్త్రీయ నిద్ధాంశముల 

పాహాయ్యమున, నరదృష్టి నంజంధ విషయమును 

(09% & colour) (గ్రహించినారు వారు వర్గమును 

విచ్శిన్నకిరణాంతర్గత శేఖలుగను, అపనర్పణరళ్ళి వర్ణము 
లుగను (120% Of 89600000) విభజించి, పొ లెట్ (pallet) 

నుండి కూమిరంగులను బహిష్క.రించిరి ఛాయావాదుల 

శాలను వరకు చిశ్రశారుడు విశ్రాంకిగ చిత్రశాల 

(రంుషేం) యందు చితమును చితించుచుం డెడు వాడు 

అశని! చిత్రింపబోవు చిత్రము యొక్క ఆళారను 

యొక్క పొందికయే (ప్రథాన విషయముగ నుండెను 

అంగిమైన అళారమునకు (00) నర్ణమును అంగముగ 

(గ్రహించి, చాని ఆకారపు పొందికయండే తన నర్వశక్తు 

లను వినియాగించెడినాడు తరువాత మోనో|క్రోము 

(mono chrome) ను భూమికగ (nderpaint) (గ్రహించి 

చానిమీద వర్ణములిను చేయుట చిత్రకారుల సంప్రదాయ 

విదమైన వద్ధతిగా నుండెను ఈ విధమైన వద్దతియందు 

చిత్రశారుడు తన పనిని రెండు భాగములుగా విభజింప 

వలినియుండెను మొదట తన శక్తిని చికముయొక్క 

పొందిక యందును అయా స్టీతులయొక్క 

శాగయుఖ మేలు కలయిళ (6180061000 of tones) 

యండును శ్రద్ధవహించవలనియుం జెను ఈ కూర్చు తనకు 

తృవ్రీకలిగించిన తరువాత ఆతడు తగిన వర్ణములను 

చితించుటకు పూనుకొనువాడు భాయాచాదనునకు 

పూర్వము వెలసిన (ప్రసిద్ధ చిశ్రక్రకా ఖండములన్నియు 



నీవర్ధకివై చిశ్రింవబడిన వే కాని భాయావాదులయుగము 

నందలి చిత్రశారులు అనుతణము చంచలమైన వెలుతురు 

యొక్క ఫలికములను సహిళము రాజట్టుటకు ప్రయ 

త్నించిరి ఈ విధమైన ప్రయత్నము సిద్ధింవవలయునన్న నో 

చిత్రశారుడూమోనో క్రోము (Monochrome) భూమిక 

యొక్క అననరము లేకయే వర్ష మును సూటిగా ఫలకము 

(018428) నందు ఉవయోగించవలియును ఇది మలభరీఠి 

శారు ఇడి కాను చితించువిషయను యొక్క వరిపూర్ణ 

జ్ఞానమునుపొంది, నునస్సువందు భావించి, సిద్ధవాస్తుడై న 

చిత్రకారుడు జేయగలిగిన వద్ధతి ఛాయావాదులు 

వర్ణ ములను ఇళర భూమిళల ననయము లేళ చాడుటర్ము 

శాక, పొధ్యమైనంతనరకు మిశ్రమములుశాని (009) 

వర్శముల'ే ఛాడిరి భనువు, నీలవర్ణముల కలియికనలన 

అకునచ్చ వర్ల మేర్చడినన్సటికీ మి శ్రమవర్ణము, “రెండు 

రంగుల |ప్రశాళమును (Buliance) సశనము శేయుచున్న 

దను జ్ఞానము కలిగివనా రీవద్ధతి ననలంబించిరి ఈవిధ 

మైన విలమణ పద్ధతుల ననలంబించుటవలన ఫలిశ్రములు 

విజయనంతములుగా నుండి చీత్రమునకొళ యపురూన 

మైన సౌందర్యము నిచ్చినవి ఈ పద్ధతినలిన చిత్రము 

శేనల ఘనవచార్థము యొక్క వస్తురూవము ఛి|త్రించుట 
'యేగాక ఆ వస్తువు నావరించియున్న వాజానరణమును 

గూడ వ్య క్రీ కరింపగలిగినది ఈ యుగమునకు చెందిన 

చికళారులలో (్రనిద్ధివహించిన'వారు మా పెట్ (Manet) 

రీనొయిర్' (Renoir) డిగాన్ (D౩౯8) ఆనువారలు గళ 

క శాబ్ఞములి నుండి 'వాన్హనికతను సృజించుటకు చేసిన 

కృపీ వీరిశాలముతో ఫలనంత మైనది 

ఛాయావాదను నరివూర్ణముగ వికనీంచి, తన గమ్య 

నమును చేరళపూర్వ మే కొందరు కళాకారులు నూతన 

వద్ధతుల ననుసరించుటకు |క్రయక్నించిరి ఆ (యత్న మే 

పోస్టు ఇ0(వెననిజం (Post impresuonism) అను 

నీద్ధాంతము"ేర 'వెలిపినది ఈ విధమైన నూతన సిద్ధాంత 

మును కళా జగత్తున [ప్రవేళపెట్టుటటలో కోడ్చడినడి 

శ్యామెరా (Camera) యొక్క (ప్రశాన ఫలికముల్తై 

యున్నవి ఈ పోర్టు ఇంగవెననికం అను చాలీ! సంబం 

ధించిన చిత్ర (వడర్శనమ్మ్లు లండన్లో జరిగిన సందర్భమున 

ఠోగర్ నై (Roger వరా అముళాతడు.... 1028 8 26౯ 
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movement ia Art, & movement which was the 

more duconcerung m that it waa no mors vari- 

ation upon accepted themss but implwed & re- 

consideration of the very purpose and aim a well 

as the method of plastic art It was not Burpris= 

mg, therefore, that a public which had అరిం to 

admire above overy thingina picture the skill 

with which the artist produced 108101 should 

have resented an art in which such kill was 

compktely subordinated to tho direst expression 

of foolng” అని న్య క్రవరశిరి ఈ నూతన సర్థాంకము 
నంగీకరించి సాధించినవారు పొరట్ (5౭000), పాల్ 

వై నాక్ (2291848080) అనుచారలై ఉన్నారు ఈవిధ 

ముగ చ్మితకళ శిఖరస్థానమునందినడి ఈ రోజులలో 

చిశ్రశారునకు ఆశారము (Form) అంత ప్రధానమైనదిగా 

శాపంజెను చిత్రమున కు పరపూర్ణత్వము (ప్రసాడించుటలో 

నొకచేశ ఆశారమును విహాసముశేయకలసిన యవనర 

మేర్చడినచో శిత్రళారు డాలిధముగశే చేయుశుండెను 

చాచాపు ఈళాలిమునంకే ఛాయావాద గీతులందు 

విర కి పొందిన ముగ్గుకు ఆశార్య (శేష్టులు విభిన్న దృక్పభి 
ములళో మూడు నూతన విణానములకు చారితీసిరి వీరు 

షాల్ గొగివ్, బాంగోఘ్, సిజానె అనువారు సాధారణ 

ముగా ఉద్రిక్త స్వభావుడైన భాంగోఘ్ యొక్క చిత్రము 

అందు వర్ణముల విళ్బృంథణము అధికముగా కానవచ్చును 

కానీ అతడుమొ ము తురివరకు ఛాయావాడ పీద్ధాంక 

ములవే యనునరించెను ప్రాదీనాలంకారిక 8 ననున 

రించిన గాగిన్ అను వానివఠె నీజాన్ అనుగాతడ. ఛాయా 

'వారనర్ధతులకు ఫ్లూర్తిగ తిళోదళములను నదలిలేదు 

అతడు అవసరమైనచో శాను (పఠిపొరింపబోవు నూతన 
నిస్ధాంళములయందు ఛాయావారము మొక్క. 

సావోయ్యము నైతము స్వీకరించి శన వ్య క్షిక్వమును 
శాపొడుకోచెను చిత్రకళ ఉదాత్తమైన కళయని ఎంచు 

'కేళములన్నింటియందును ఏజానె ఆను చీశ్రశారుని చేరు 

క్షీర్తింపవడుచున్నది అతడు కాను స్వయముగ (గీరీక్షణంగ) 

చి(త్రకళాశారుడు శాకపోయినను శాలోవ్ప కళములో 
వర్ణిల్లగల (Abstract) చిశశారులకు ఆచార్య ప్రాయు 
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కయిశాడు ఆశని |ప్రయకశ్ననుంతయు ఎదుటనున్న 

కృళ్యమునకు నంవూర్లమై శాశ్వతమైన అతణము 

{Characteristid) చాపొదించుటయంజే లగ్నమై 

యుండెను అతడే ఒక పర్యాయము చేను ప్రకృతిని 

యళారూవమున చి|క్రించుటకు పూమళొనలేదు కాని 

చాని వ్రలినిధరూవమును జూస్ బాను అని ఆనెకట అతడు 

శనకు కలిగిన (మూడవ) పరిమాణ నిషయేళమయిన 

అనుభూతిని, చి[కము యు క్క ళోకును, (రీళరీ) 
చిత్ర ఫలకమునందు కార్కిక దృష్టిని వున్నిర్మి 

తము గావించుటకు పూనుళొనను సాథధారణముగ 

శ్ర ద్శష్టిచే ఇావృతమైన వస్తువుల ఆశారో (ప్రొతివదిక 

లన్నియు శంకు, న్తూవము, గోళము వీటియొక్క 

ఆకారములో నుండునన్న సత్యము నాతడు పునః వతి 

స్థిత మొనర్చెను ఆతడు ఇశేభాగణత నంబంధములగు 

అళృతులన్నియు (0202 by [1216) విధానములో నమర్శి 

తగిన రంగులతో సం'జేనముగను, |వ్రమృటముగను చూవ 

గలిగెను ఆతని నమశాలిక కోకొశారులు, విమర్శకులు 

అందరు, అళనికళ నివుణ మైనది కాదనియు, విశాసహీన 
మైవదనియు విమర్శించిరి అయినను అతడు సరకుగొనళ 

సమశాఖెళ భావముల "ేదులీది తన సిద్ధాంకమునకు 

రూవుశేథిల నొనగి మచాళ్ళకత (0b!) అని |వ్రనంచ 

ములో (వ్రళ్యాతినొందిన నీద్ణాంక విషయమున గురు 

వీళము నధిష్టీంచెను 

శభాయావాదముకంకు ఘుభాళ్శకత (000808) అను 

సర్ధాంకము యొక్క జీననవరిమికి చాల న్వల్బమనియే 

శెళ్చనచ్చును పిజానె అనుచాతనికి సమళాలికుడైన 

గాగివ్ ఆకునతడు [ప్రతిపాదించిన |ప్రాచీనాలంశారిక 
వడ్ధతి ననువరించినవాడు మశిసే అను చిశ్రశారుడు తన 

భావములను న్య క్రీ శరించుటకు తోడ్చడు లివిధాంళము 

అను చికళారుడు పాలంశారముగ కూర్చు కళయే 

చీశ్రరచన యని ఆశడు భావించిను, ఆతని అనుయాయి 

వర్గము బే ఫొవులు లేళ ఆటనిపలు అని వ్లిచిరి ఈ 

ఫావుల సంచలనమీ ళళమునందు ప్రారంభించి చాడాప్ప 

1914 సం నాటీ (గ్రథను (వ్రవంచ సంగ్రామము వరకు 

సాగాను తఈరీకియందు (ప్రసిద్ధులయిన చిత్రకారులు 

వ్లామీంక్కు డీరాయిన్, కౌనాబ్టు అనునారలు ఈఫొవుల 

వలె సీరె, బొన్నార్టు ఎడువొర్డు, బిల్లార్డు అనువారు 
తది ళ్ళ విధానము ననునరింవకో (వశౌంళ విధానబుకు 

చేపట్టి వీరిని ఇంటినిస్టీన్ (ఖముణిి) అందురు 

తరువాత, చిత్రలేఖనము యుక్ట దృక్సథములు కూడ 

రాజకీయ దృక్పథ ములతో చీకీళవింపజడో వలయునను 

[ప్రయత్నములు గావింవబడినవి అయళత్ననుల ఫలికమే 

వ్యూశరిష్టు (గాయి సంచలనము 1909 వన నంన 

మారివెట్టు అనునాతడు ప్యూచరిన్టు నీర్ధాంశములను 

ఛాజకీయ సీద్ధాంతములతో 'మేళవించిను మారినెట్టు, 

ఇవరీని అనువారు తను చీత్రములలో ఇాలభాగము 

యంత్రములయొక్క. ళా కుల వధికతరముగ కనబరచుట 

యంగును, అతి శ్యరితగమునముగల మోటారు ధ్వనికి 

పొంశేతిక చివ్నాములను కల్బించుటయందును, నీళ్లనము 

'చేక నుడి క్షమయిన ఖాన ములను (ప్రధర్భించుట యందును, 
శ్రద్ధ వహించినట్లు శానవచ్చును ఐరోపా శాజకీయములు 

ముఖ్యముగా మస్పోలినీ శాలమువాటి రాజ్యాంగ విభా 

నములు, ఆనాటి చిత్రకళకు సామగ్లిగా (గ్రహింపలిడి 

నట్లు తెళియుచున్నడి ఈ విధానము ఆవాటి (ఫెంచి 
చిక లేబనము వై ఆధిక ప్రభానము కలిగించెను 

వ్యూచరిస్టుల యొక్క ప్రయోగములు 80001 ఉంటం! 

చికశారులి రచనా విఛానమునకు తోడువడునట్టుగా 

గ్రహింపుడినవి 'డొడిజం. అను నవీన సిస్ధాంతము 

(ఫ్రొన్చునందు అనల్మింపక అగ్యారిచ్ నందు తలయె క్తినది 

చాన ప్రముఖానుయాయి జేళములు జర్మనీ, రుమేనియా 

అనునవి ఇంతవరకుగల నియమనుల నుళ్లంఘీంచుట, 

వీవిధమయిన అతణమునకు లొంగకసోవుట అనునవియే 

ఈ సీద్ధాంతము యొక్క (వ్రభోనాళయములు శీవలము 

చితకళయందేకాళ సాపొళ్యమునందును, శాజకీయము 

లందును, తుదకు జీవితరముందుకూడ “వ నియనుముచీఠను 

వ్యక్తి బంధింతవడహాడదనియే చారి భావను “అన్నీ 

వద్ధతులను తిరస్కరించుట, జననమ్మ తిగొందిన అన్ని విలున 

అను ధ్వంసముశేయుట, సృష్టీ నిర్మాణము తదర్థమే 
(ప్వాళాలిక మే) అనుట, సృష్టి నిర్మాణ కళయందు అది 

(కృత) న్వయముగ చాళనమొందుట"” అను సిద్ధాంత 

ములను వారు ఉద్ధాటించిరి ఈ సంచలినము 1918 

వాటి (వవంచ యుద్ధ ఫలితములగు నిరాళ, నిన్షృవా, 



(ప్రతీశారవాంఛ అనుచాటివలన (వథవించిన దని చెప్ప 

వచ్చును 

కరవాళ (పొభెనరు గెండు ఆముచాని నిగాంతముల 

వాధారముగ కేనీకొని అకివా స్హనికత (50108080) 

అను నూఠనఖిధాన మొకటి చిత్రకళయండు (వవేళ 

చెట్టబడెను ఈ నీద్ధాంక మీ సామాన్య జా|గజ్ఞగత్తునకు 
సంబంధించినది కాదు ఇది మానవుని న్వప్నావస్థకును 

బృ్మవోరహిత స్థీతికిని నేంబంధించినది మానవుని మనస్సు 

అశార్కిళముగ పరి శ్రమించినప్పటికిని అది 

జా గ్రధవర్థయందు కంప విళాలముగను, నళ్యముగను, 

(చ్రమృటముగను కనబడునని వాదించి చిశ్రో వేశనుయిన 

(వదర్శవము మూలమున (జ10081 rprsentaton) మ 
నీద్ధాంతమును న్య క్రీ కరించిరి ఈ సిద్దాంతమునకు సంజం 

ధించిన చిత్రశారులగు చిరికో, నూర్ కాటేగల్ ఆను 

చారల చీత్రములందు నంభావ్యము అనం భావ్యముగ 

గన్నట్టుట, కొన్నియాశారములు (12188) గాలియంరు 

'శేలిపోవుట మున్నగుచాటిని కవిశా పౌండర్భముతో 

ఆకర్ష జీయుమయిన పద్ధతితో (రకజ్రిష) న్కు రచళా 

శాళల్యముతో (4ughBmanh1క) ను చికించుట 

గోచరించును 

ఆధునిక చ్నితిశారు. అందరిలోను శలమానికముగా 
ఎన్నతగినవాడును, నృజవాత్మకుడును, స్వకం[కుడును 

అయిన వీళాసో అనువానిని (ప్రశ్యేకముగ న్మరింవక 
చిత్రకళా వరమర్శము పూర్తి కాజాలదు విశాందృకృ 

థము కల ఇతని చి(త్రకళారంగము ళాల భిన్నము వివు 

అము వైనట ఈ యుగములో తలమూసిన అధికనంఖ్య 

గల (ప్రాయోగిక (జరింగణటి2) చిత్రకళా ఖండము 
లకు శారణభూకుడు ఆతడే అశని చేరు ‘AbItnot 

చిత్రకోళతో నంబంధముళలద్హై యున్నప్ఫటికిని, "నాని 

చరిత్రము శమ కాలనుండలి వురోగమించుచున్న కళ 

యొక్క ముంరడుగు "His history is very much కం 
record of the Forward Art movement in our time" 

అని విమర్శకులు ఆఖిపొయవడిరి |ప్రతికానంకుడై న 

ఇశడొళ్ళొ క్ల ఇవ్రదూవమైన చిత్రమును జక్టొక్ల శాఖకు 
చిన్నాముగా వెలియించి తన నమ శాలిక చిత్రశారులును, 

పాశ్గారణ |ప్రఇలును అశ్యాళ్చర్యవడునట్లు శేపినాడు 

అధునిక భారతీయ చిశ్రకశారీతులు 

ఆతని (ప్రథమ చక్రమునందు శావేలును, 'అకాఫే 

అను చిత్రమునందు పాఠ చిత్రణ విధానమును "ఛమ్మె 

పాల్ళార్' అను చ్మిత్రమునందును కొంతవరకు ఛాయా 

వాడరీశులును కొంతవరకు మనకు గోచరించును ఇదియే 

ఆతని |ప్రశ్థమదళ (6118 90౧064) యొక్క ప్రారంభము 
తరువాత నతడు నీగోశిళ్బము ఆంరలి స్వతంత్ర ఖాన 

మును, కళాసొందర్యమును, కని వాటి [ప్రభావమునకు 

లోనయ్యెను *నిలేజీవెన్  'మెర్రాగోచె' అను చిక్రము 

నందు 'నీజానె' యొక్క రచనా సంప్రదాయమును 

అనుళరి౦ చేను తరువాత (పొఢదళ (Ross period) 

డ్రారంథమయ్యను ఇందు సర్క్ (ప్రదర్శకుల జీవిత 

మును, హాశెళిక్విన్సు యొక్కయు, ఎశోళాట్సు 
యొక్కయు శీవిళముల విలివృ త్తములుగా గొనినాడు 

ఇందు పీశాసో “బ్లూ పీరియడ్” నందుకం'ఖు సరివూర్ణత 

నొందెను అతడు వ్యూచరిజమునుమాశము అమోదింప 

లేదు తిరిగి ఆతడు కనద్భర్టిని వ్రదర్శనొత్మక చిత్రకళా 

పంబ్రశాయమునుండి మరలించి (ప్రాచీన సంప్రదాయము 

అకు సులభథరీతిలో మెరుగులను డిర్జైను 'ఇెర్నిన్ ఎఫా 

యిఃక్ బోర్డు ఉలామెర్ అను చికమునంరు అతి 

చా్త్రవికత (61[81జయ) ప్పువరుర్భవించినది అనంత 
మైన నూతన రీకులతో వివిధ గంగములలో విపొరింపగల 

ఈ దతుని ఆనంతళ క్తులకు అధునిళ కళాళారుళందరు 

జోవోరు లర్చింభవలనీనదే 

ఆధునికులలో పాల్,క్లీ పొల్శాష్, శాబర్టు, 

(ిష్టఫర్ వుడ్, జ్ నిళల్సన్, రోడ్రిగో, మొయనివిన్, 
మాళథోష్మిత్, వింథాం మున్నగుచారరిందరు ప్రొచీనా 

చార్యుల పద్ధతుల నమసరించి తనుకు గుచించిన మార్గ 

మును పాధించిరి ఈ విధముగ ఆధునిక చిత్రకళా 

|(ప్రశావాము నిలుకడకేక నూతనమార్గముల సంకరించు 

కొనుచు (వ్రవహించుచు'నే యున్నది 

సిటి ఆర్ 

ఆధునిక భొరతీయ చిత్రకకొరీతులు భార 
తీయ చిత్రకళా చరిత్రలో అధునికయుగను అందును 

ప్వాఠం[క్య(ప్రౌ నీ తరువాక గడచిన శాలను చాల సొరో 

వంతమైనది వ్య క్తీగత |వ్రతీభల ననివర వరిశీనప సూను 

శొనుటపముందు ఒక నర్వోంకన. నమీతలేయుట అవళ్య 
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అధునిక భారతీయ చిశ్రకళారీతులు 

శర్తవ్యమై యున్నది అట్టు చేయనిచో కళావ్రచలన 

విధానమును సరియైన సాంఘిళ నందర్భములో మనము 

(గ్రలా౭ంతతాలిము 

అంశా. (ప్రథమ కుడ్య చిశ్రములతో "కండు వేల 

సంవత్నరముల వూర్యమునుండి వచ్చుచున్న శారతీయ 

చితకా సంప్రదాయము హిందూజేశమున క్రీ ౪ 19 న 
శశాల్టి యంశనునకు ఆనేపానడశ పొందినది 

చిత్రకళా సంప్రదాయము యొక్క చరమ విశానము 

హినూచల (వ్రలేశమునంరలి చారిత్రకమైన క్రిగర్తమున 

(మూడు లోయలలో) [వత్యతమైనది హిమాలయ పొద 

ములందలి మైదానముల నొనుకొలి శాజవుత్ర వర్గము 

లకే స్థాపింపవడిన ఈ మూడు చిన్నరాజ్యములలో రాజ 

స్థాన చిత్రకళా పంప్రచాయాదర్శము. సర్వక వాయ 

చై.ర్శల్యము యొక్కయు, కొండ వెలయేరుల స్వచ్చత 

యొక్కయు అంశములు వుణికి వుచ్చుకొనుటచే మరింత 

నుందరమై ఒప్పొరినది కంగా, ఇరోహ్లి, సుశేశ, మంజి, 

చంటి మున్నగు (ప్రదేళములింరలి చితకళ పోషకుల 
నంఖ్య తగ్గుటచే క్రమముగా నన్నగిళ్లైను 1906 లో 

కలిగిన ధర్శళాలిలోని భూళంవము ఈ మండలము నందలి 

కళకు స్వరూస ధ్వంనము శావింశెను 

పాళ్ళాత్య వంప్రచాయ (పళావిశమును, భూస్వా 

ముల చికించు నంప్రదాయముతో తూడినడియు ఆగు 
ఒక వంకీర్ణచిత్రకళా వద్ధి భారతచేశమునందలి కొన్ని 
(ప్రదేశములలో కొంచెముళొంచెముగా. సాగుచుంగెను 

లక్నో షాట్నాలయందును, గతీణమున మైమారునందును 

దతశతోకూడిన చితకళ నిర్వహింపబడుచుండెను కాని 

వహరి చిత్రకళయందలి రననత్తరమును అక్మీయాంళ 

భాయిష్థమునై న వద్ధతియొక్క జాడహాడ కనిసించుట 

లేడు 

శ్రీ ౪ 1864లో వైజేశిక సంస్కృతి ప్రథానముళే 

కలకత్తా. కళాపాళళాల (Caluita School of Arte) 
ఆగంథమాయెను ఈ సాశళాల |(బిటనును ఆదర్భుముగా 

(గ్రహించెను ఈ యుగమున క్రిటైన్ వారికళ అభానళ్యక 

వినరములతో కూడిన భారవత్త్యమునకును, వై జ్ఞానిళ 
మైన ఉడా శ్రతీటిను గల శేనమును వివేచింపలేక మిక్ణి 
హీనస్థితిలో ఉండుటచే ఆ పరిస్థితి మిక్కిలి విషారళర 

ముగా వరిణమించెను అవని(తాదర్శములు ఆంగ్లేయ 

కళను తద్ద్వారా భారతదేశమునందలి కళాశితణమును 

మలినీళరించుట సంభవించెను 

ఈ పద్ధతికి చెందిన మధ్యరళవు [ప్రతిభగల పలువురు 

వరిమిళ రంగమునణే ఇనన్ముస్ట్రీరమైన సిద్ధి 

నొంచెనని కెప్పుటకు తగినవా డొక్కడున్నాడు అతడు 

రవివర్మ వంగజేళమునందలి పునరుద్ధరణ కాలమునకు 

శెందిన కళాళారులును, తరువాతి యుగమునకు చెందిన 

ఆధునీకులును చెక్కు శారణములచే అశనిని లాభువ 

ములో తరికించుచుందురు కాని రవివర్మ చిత్రలేఖనము 

నందలి గౌరవమును నిల్చెననుట మొతము య థార్థము 

శీధుగిక యువకులం దిది [వ ధానలతణముగా కనిపింసదు 

అకడు శన చితముల అమ్మకము దృష్టియం దిడుకొను 

టచే కేవల సండికాదరమునకే యధికమైన [పాధాన్య 

మిచ్చి యుండలేదు ఆతడు వృళాణములందలి అసంఖ్యో 

కములై న కథలే చిత్రరూపము వొసం గెననుట నిజమే 

శాని ఆవి లేఖన (చిత్రణ) వర్ణ్షననిమయములందు మిక్కిలి 

దతకతో నిర్వహింవబడినవి ఆతని చిత్రములందలి పొర 
న్వళాక్రయశ్వముమాట 'యెట్లున్నను అందలి పరిపూర్ణ 

మైన నిష్టమ్మాతము తరువాతి వారికి ఆదిర్భముశాదగి 

యున్నది 
ఇారతచేశమునందలి ఆంగ్లేయుల ఇలన శ్రరమయిన 

సాృమౌజ్బవర్ధన విభానమునడుము వై కే? క్రమణము 

వలన దేశీయ నంస్కృతికి కలిగిన వోనికి ఇద్దరు జంగ్లే 

యులు పరివారము చేకూర్చిరనుట మిక్కిలి ఆశ్వాన 

చాయేళముగా ఉండును వీరు కర్జను (ప్రభువు, ఇ బి 

హోలెల్ అనువారు కర్టను [వభువు ఈ చేళమునందలి 

వాస్తుశిల్బ్చముల గొప్ప సంవచాయమునకు అలరి, వాటి 

రతణమునశై చట్టములు శావించెను భారతీయ కళా 

శారులిప అమూల్యమును కై విధ్యముతో కూడినడియు 

అగు పొంత సంప్రధాయము ఉండగా వారిని వై చేశా 

దర్భమును అనుశరింనే (ప్రోశ్సహించుట వ్యర్థనును, 

విషాదళరమును అని కలికళ్తా కళా పాకశాల కధ్యతు 

డైన చోవెల్ గుర్తించెను అందుచే కళావిషయమున 
భొందబడిన సొం|ప్రచాయిక సీద్ధుల పరిశీలనను ఒనరింత 

వలెనని అతడు చారించేను నిరేశములందు డాక్టరు 



అనందళుమార స్వామిగారు “వునరుక్టీనముోో నందలి 

శా క్ట్విశాళయములను వివరించి, అంతర్జాతీయ (జంకు 

అతి దకతతో విళదవరచిరి ఈ వునరుక్టీవన దృక్పథము 

నకు విలువ కట్టునవ్పుడు శరిశ్రక్లుడు లోనైన దాని 

సాంఘీక మూలములను విన్నరింనరాదు 

భారతచేళమున డాక్టరు 

అవగీం[ద్రనాథ శాకూరుగారి 

నాయకత్వమన యువక 

కళొాళారులు పలువురు 

అజంళా కళను మొగలాయు 

'రాజపుత కళాఖం డములను 

నిశితముగా వరిశీలింప నుడ్యు 

క్తుకై వోవెల్గారి బాదము 

లను సార్థక 'మొనరించిరి 

చిత్రకళా పుశరుజ్టీననము ఈ 

ఎధముగా ఆరంఖింవబడను 

సంస్మృతి విజయముగా 

వరింమింవనున్న రాజకీయ 

విజయముచే |న్రతివొతులై న 

పునరుకీవన యుగమునండలి 
కళాకారులు శారత చరత 

యందలి నుసోయుగముల 

నుండి అననద్య మైన ఆవేళ 

మును [గ్రహించ అన్వేషించి 

రనుటలో ఆక్చర్యములేడు 

పునరుజ్జీవన శాలమునందలి కళొశారులు యళఖాన్థిక 

చీశ్రణవిభానము, రూవపాద్భిళ్య నిర్వవాణము మున్నగు 

పొళ్ళాత్యుల విలువలను వినర్జించి కాల్చనిక మును (2086) 
(ప్రలోథాత్శళమును (Evocative) అగు వద్ధతిని ఆనలం 

బించిరి రచనా విధానమునకూడ వారు యూరపునండలి 

శై.ఆనర్ణ చిశ్రణమును విడిచి నీటిరంగుల వై వునకు మర 

శిర ఈ కిరుగుకాటు శేవలను పొళ్ళాత్యషద్ధథి కేశాని 

నర్వవై చేశిక (ప్రభావములకును గాదు వలయన దైనా 
జపానుదేశముళందలి చీత్రళశావిభానములు నిశితముగా 

వరిశీలించబ డెను. వునరుక్టివన యుగమునందలి కేఖా 

వినాలిన లేఖన విధానము కొంతవరకు చె చా చిత్ర 

ఆతలీంగ్రనాథకొనాడి 

ఆధునిక భారకీయ చ్యికళకోత్యను విర్మాళ 

ఆధునిక భారతీయ చిశ్రకళారీతులు 

శళావిధానమునుండి |గహింవబడినదనియు, నర్భదై శిత్య 

మును నమీళ్ళత సౌందర్యమును నంపొదించుటకై వలు 

మార్లు జూళనముచేయు విధానమున జఫొను |వ్రకానము 

గోచరించుచున్నదవియు శెప్పవచ్చును 

వారి త్మీవన మవ్మవ్రనృత్తి దాని చార్మిత్రక సమర్థన 

ముతో అంతరించిపోయెను 

గ ని ఈ వునరుక్టీనన విధా 

ల నము నుండియే భారతదేశ 

మునం దంతటను కళను పున 

రుజ్జీవింవ జేయుళ క్రి (ప్రనరించి 

యుం జెననీ కళాచారి తకుడు 

క కృతజ్ఞతతో తప్పళ స్మృరింప 

వలసి యున్నది ఈ ఉవ 

ఖండ మందలి కళొిపొళళాల 

లన్నిటికిని ఉపాధ్యాయులను 

సమకూర్చిన *"నృద్ధకులనతి'' 

అదియే 

అధునిక భారకీయ చిత్ర 

శారుకలో |పథముడు ఆవ 

నీంద్రజాథ రాకూరు ఆదే 

ఆకని గోవ్స తన మునకును 

శారణను ఆతడు నిర్జీవ 

నంప్రచాయముల ళో 

శుమ్మించి పోయిన ఢిల్లీ, 
పొట్నావిఢానముం ఆమిశా 

లంకరణవద్ధతినివిడిచి, తైగొ జపాను విధానములందును, 

పాళ్చాత్యక క యందునుగల లశణ వరశ్వము, అసరినళ్య 

దృష్టీనువానిగుండి మరలిపోజా లెను డా అవనీం ద్రనాథ 
శాహరు ప్రా మధ్యళాలములంధశి ఛారతీయ కళా 

విధానములందలి పద్ధతిని, సిద్ధాంశములను కొనఫాగించె 

ననుట సరియైనది కాకపోవచ్చును జక [కొ త్రకనున్నయ 
విధానమును కనుగొని నిజప్రామాణికక్వమును రూ 
వీంచుట అకడు చేనిన ఘనశార్యము జ నిభానము 

్రమాణశూకమై భారత కేళమునందలి అఘుచిత్రకళా 

విధానము (మిగియ్ చది) తోని మార్జవమును, జపానీ 

యుల చిత్రకళా విధానమునకు చెండినే సంనన్న కల్ప 



ఆధనీక భారతీయ చీశ్రకకారీతుు 

కళా వైభవమును తనలో ఇముడ్చుకొని పాశ్చాత్య 

లొత్షణిక రచనా విధానమునకు చెందిన నియమములతే 

సమీళరింవబడి యున్నది ఆవనీంద్రభాథళాకూరు కళా 

చార్య వద్యడు ఆకడు కళాఖండను.లను సృజించిన 

మరోవ్య రి 

అననీం|దుడు వలువురు శిష్యులను మళితీతుల నొన 

రించెను శారాచార్యుని జ్ఞానజ్యోతిని శారతరేళమం 

దన్ని నై పులను వెంయ'జేసిరి వీరిలో నోనరుడయిన 

వందళాల్ లోను ఇాంతినిశేతనములోని కళాళననమున 

శివపడయ్యెను ఇసితకుమార వోల్టారు లక్నో కళాపాళ 

శాలకు ఆధ్యతుడయ్యను సమశేందభాథగు ప్త లావోరు 
కళాపొరళాల కరొగను. వేంకటప్ప మైసూరులో లోధకు 

డయ్యెను శై లేంగ్రవాథుణే జయవురమునకు వెళ్లెను 

పడ్డా ఉల్ ఢిల్లీలో నెలకొనేనము [వమోదకునూర 

ఛటర్జీ మచిలీ పట్టణమునందలి జాలీయకళాళాలలో నని 

శేనిను చేవీప్రప్రాదళాయ చౌధరీ మదళాను కళాపొళ 

శాలను నడిపెను పులిన బేవోరి దత్తు బాల్యానస్థయం 

దున్న బొంబాయిలోని కళను చెంపొంగించేను ముకుళ 

శంర్రుణే కలకత్తా పాఠశాలను నిర్వహించెను ముకుళ 

చంరుని తరువాత కలకత్తా కళాపొళళాలను నడవిన 

శమేంగ్రాథ చక్రవర్తి డా నండలాలొలోనుగారి యొద్ద 

పరిపూర్ణ శీశణము పొందుటకు పూర్వము డా శాకూరు 

గారియొద్ద కళలో (ప్రాథమిక శితణము పొంది ఉండెను 

ఈ విధముగా నమళాలిక భారతీయ చిత్రకళ మూలము 

లంచే ను?శికము కావింపబడెను వర్ధిమ్ణువయిన అనంతర 

చిత్రకళా శారసంతకి నంగదేశమునంరలి (కొత్త ఉద్యమ 

మునస సంబంధించిన సీన్దాంళముల వై (ప్రోరిచేయ 

బడినది 

వంగబిశను పూర్యనంవ్రచాయమును జీర్ణించుకొన 

వలసీన అవళ్యళమును నొక్కి శెప్పుచుండగా విచేళము 

లో వంనర్కంముళల 'రేవ్రవట్టణమున సాధారణముగా 

శనవిడు విశ్వా కృీయేశాంళముఠిఖు (Cosmopolitan 

60018) సంతత స్థానమైన బొంబాయి విశాలతర మైన 
వద్ధతియు, విధానమును శానలె నని వాడించెను 

బొంకాయి కళా పాఠకాలాధిశారులు కళ స్వయంపోగక 

ముగా ఉండజాలదనియు, అది |1షజల పోనణమ్నువై 

నృత్యము = లినాయళనునూటీ 

ఆధ్గారవడి ఉండనలెననియు సూచీంచీరి పోవకులండరును 

తమకు శావలసిన శళాఖండములు అన్నియు పునరుజ్జీవన 

పద్ధతినే చీక్రింనబడవ లెనని శాండ&ంవరు అళ్లే చి(శ్రకళ 

'భేర్చిన అభ్యాసకులు అందరును జాళన విధాన మున లెస్సగా 

చి(తించజాలరు అట్టు చ త్రింవజాలిన 'వారిలోకూడ ఫలు 

వురు అన్యాదర్శములను అదరించుచుందురు మొ కము 



స్నావానంతరము బినోట్ నిరోరి ముఖ్లీ 



అధలికో భారతీయ బిత్రక్రశారీతులు 

తల్లివిడ్డణ  ఎళ్ళనాకమనరీ 

మీడ అభ్యాసకులు నలువురు అన్ని సద్ధశులను ఆకలం 

లింపళోరుచు (వశ్యళ సమయములందు శాను [గ్రహించు 

నస్తువులే రచబావిధానమును హడ నిర్ణయింవవలెనని 

శలంకురని బొంబాయి. పాశళాలి అనుభనము నలన 

శేలిన విషయము ఈ విధముగా వారొక కుడ్య చిక 

ముకు నీటిరంగులతోశాని, కై ంవర్షములతోశాని, మిక 

ముగాశాని చి(తింపనచ్చును కజీవితమునుండీ 

చ్మిఠకమును చిత్రింన అంగీకరించి, వారు వునరుజ్ణీనన 

పద్ధరిని విడవాడి, పాశ్చాత్య వద్ధకిని అవేలంబింన 

వచ్చును బొంకాయి కళాసమితి ఆందుశే పొళ్య 

|వగాకికలో పొళ్ళాత్య రచనా విధానము కూడ 

శేర్చబడుట ఉవయోగళరముగా ఉండునని భావిం 
ఏను 10వ శాలి చినరిశాగమువాట్రిక్రి 

జొంబాయి కళార్థులకు కీవచిత్రణ తరగకులుకూడ 
(ప్రారంభింవవిడినవి 

ఈలోపుగా ఛారశతీయ చికళళా విధానము 

నందు నం[సదాయమున శనవనర (పొఢాశ్యము 

నొనంగుటన్కు నిర్జీవమైన ప్వాథానిళశనుగూడ నీర 

పించు ఒక ప్రధాన త క్త్వము ఇయలుజేశెను 

గగివేం[దచాథశాహారు, రవీం[దచాథకాహూరు య్ 

'కెమివిళాయి, అమ్భత'వెర్ గిల్ అను నలువృరును " 
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కారశీయనవీన నం వ్రచాయమునకు (వ్రవర్హోకులు విశ్వకవి 

శాకూర్యునృజనలు చప అతిసారళ్యముతో తీర్చబడి 

అట్టయాంళావృతముై అఆగాఠ మైన ఆశీం్యదియ 

(వ్రవంచమునుండి ఉద్ధృతనుయిన అంత శార్థ ముతో 

నిండియుండును ఆయన శ్రాతృవ్యుకుడ్రైన గగనేంద 

నాథ రాహరు క్యూలిజమ్ (Cubsm) అను కళా 

విధానమున కృవిచేనెను ఆతడు వెలుగునకును చిశ్ర 

కళకునుగలి సంబంధమునుగూర్చి వకించి డామీర్ 

(Donmer) వద్ధతి ననుసరించి సొంఘీక వా న్తవికత్వమే 

కన రచనల సారమవి అంగీకరించెను నంగబేళమునందలి 

ట్రైనర్యూరకులు శాజనములైన గళ సంప్రదాయము 

లికు విముక్తి కల్చించిరి సంపన్నను, సుందరము అగు 

జానపడ సంప్రదాయము మరొకటి ఉండెను జానీఫద 

కళాదర్శములిలో సారళ్యము, మనోరంజకములై న 

రంగులు, |వత్య్థత థాలోగ్రేకము అను గుణములు 

శానిఎంచును కెమినిరాయి ఈ వారసత్వమును గ్రహించి 

చొనికి అధునిక వివరణము నొనం7కు అన్బుళ'షెర్ గల్ 

శల్లి వాంగేరీ నిత తండి భారతీయుడు ఆమె పారిస్లో 
విద్య అభ్యనీంచెను నవీన భారతీయ చితకళా విధాన 

మున ఆమె కళ (ప్రాచ్య పాశ్చాత్య సంప్రదాయములకు 

చక్కని సమన్వయము కల్పించియున్నది 

రొబోంరొజీ లీ ఎ) అర్జుళల్ 



బవులడణ వమ్మేళనముతోటూడి ఉండుటచే ఆధు 

విక కళానరిస్థికికి విలువకట్టుట చాల కష్టము కాని ఆది 

ఒళ విధముగా తుంచి నూచనయే వేటి భారతీయ చిత్ర 

కళ వరుల నూచనలను అమోదించుచుండుటయందు 

విళ్వజనీనముకు స్వయ త్తము చేసికొని వాష్టభ్యావించుట 

యండు జాతీయమును అయి కనబడుచున్నది ఇటీవల 

చారిశ్రశ దృక్పథముకూడ చింపొండింసనడినది ఆధుబీక 

కశాళిక్లాలు గత చారిత్రక యుగములందలి కళాత త్త 

మును లోతుగా పరిశీలించ కాలిఉన్నారు ఆ_ల్లమిరాలోని 

శిలాయుగవు వర్ణ ముందలి శక్మీ సాణాత్కా రములును 

ఈజిప్టు కుడ్య చితములందలి ఉనాత్తనుయిన ఆంగిక 

చిత్రణమును, అజెటిక్ చిత్రములిలోని అవ శాళయ్యేక 
త్యమును జడిను శాస్టీక్ కళయందలి నై $థ్యమును, 

మంగ్ (ప్రకృతి నర్జచిశ్రములందలి దృష్టి వై కాM్యమును, 

హిరోషి? కళలోని రననరివూర్ణతయు, టికెట్టునంధలి 

ధ్వజనట చిత్రములలోని కానక వర్ధతియు, నీగ్రో కళ 

యందలి సాంశేతికత్వమును -- దూర చేళశాలములపు 

సంబంధించిన ఇవన్నియు ఆధునిక భారతీయ కళై 

తను [ప్రళానమును చూపి ఉన్నవి 

కొందరు భారతీయ చిత్రశారులు పరమతములకు 

నంబింధించిన నన్తువులనుకూడ నమర్థతతో చ్చిత్రింనజాలు 

టకు అధునిక |వ్రక్ళకియందలి విళ్వజనీనశయే కార 

అము |క్రీన్త జననము, మాజి (కంక) య్యాశ, సిలునవై 
మరణము మున్నగు కళానస్తువులిను [గ్రహించి భార 

తీయ చిశ్రశారులు వర్ణశిిశ్రములు రఛించియున్నారు 

(గ్రకి కళయు విళ్వజనీనమయిన అర్థమునప క్రైయశ్తిళ 

మయిన రూవనిరూపణమని శెన్సదగును నుత సంస్థాన 

కులు మున్నగు మహనీయుల లిశ్వజనీనళలోని వంక 

'యేమన చారి నంచేళము ఆమోదించబడిన [వదేశములం 

"చెల్ల వారు కాశీయులుగా పరిగణింప బడుచుందురు 

ఇ) వ్రవమత సంబంధమయిన కళను భారకీయముగా 

శ్షొనరించుటలో 9 రన చిత్రశారులు చాల తోడ్నడిరి 

చేడు భారతీయుల యెదుట ఉన్న చ్రభాగ సమన్య 

హౌర్థక్యమఘుకు పొటించుటయా లేక పరచేశ ప్రభాన 

ముల నామోగంచుటయా ఆగునదీ జాకి బంధనులనే 

యూరపునప అంళ నన్నిహొతముగా కట్టబడియున్న 

ఆధునిక భారతీయ చిక్రకగరీశులు 

అమెరికాలో గూడ ఇట్టి నమన్య ఉన్పకిళ్లై ననుట నిన్మయ 

కరముగాఉండును నిశితమయ్యు అనంకర్థమ యివేఆక్! నిక 

చేశాశిమానయిశే అమెరికను విమర్శకులు కొందరు ఆ 

(ప్రొశీన ఖండము నందలి వంగ్క్యృతిని అలవరుచుకొనుట 

కయి యూరవృనకు అరిగిన (ఫ్రాంకో, ట్యూటో అమెరి 

కనుళిను నిరసించ మొదలిడిరి శాని తాగుగా ఆలో 

చించిన పిమ్మట నమ కాలిళ విమర్శక క త్త్యము 108 లో 

కళాపార్థత్య మునకు న్యతీశేకముగా (వ్రానిన 'శేమ్సు 

జాళ్ళను జూశ్వెను అను నాతని వాకముతో పకీళవించు 

చున్నది శాస్త్రము, నీకి భౌతికళ్యాస్త్రము అనువావి 

యందు ఎవ్వరును అట్టి పొర్ధక్యము ఉండుననీ కలలో 

కూడ తలంచి ఉండలేదని జా'ల్వెను మూచించి ఉండెను 

“మనము ఇతర నొగరకళా లి ఛానములందువతెవే మన 

శళయందుకూడ ననమున్వయనున కై యత్నింవనలయును 

అన్ని ఆధారములనుండియు |గ్రహింసలిడినట్టియు, స్థిర 

మయిన మన ఆక్మీయతశే జూత్రీయమును. నధర్శమును 

చేయణడినట్టియు ఉచావారణము లు, జ్ఞానము, భావములు 

మున్నగు చానినలన కఠళొనంపదను ఫొందుట, అందు 

నమగ్రతమును సంపాదించుటకు సరియైన వద్ధి" 
భారతీయ పునరుజ్జీవనమునకు వెనుకనుండి పాశ్స్వా 

తంత్ర కాలభావములను ఇంకను విడువక నరదేళ 

(వ్రళావమును అనునూ"నించువారు ఈ మాటలనుగూర్చి 

పర్యాలోచన చేయవలెను కాని వమూల సంక్కరణను 

వాయించు భారతీయులు ఈ దృక్పథళముయొక్క 

విజ్ఞానము తను |ప్రజ్యేక కపాళారముగా 'ానించి చానినీ 

శారళదేళమున ఆచరణలో "సిట్టుచో వారుకూడ పొర 

వడినవారే జగుదురు వలయన 'వెష్క శకాల్టులినుండి 

భారతీయ సంప్రడాయములకును, అనియా సంప్రదాయ 

ములకును నడుమ అధికమైన సమ్మేళనము జరుగు 

చున్నది శారకీయాదర్శేములు సింవాళము, చీనా, 

ఇపాన్కు ఇండోవై శా, ఇండొనీషీయా మున్నగుచోట్లకు 

వయనించినలి మధ్య ఆనీయాొ (గ్రశానము మన శిల్ప 

మును చిత్రకళను అధికముగా మార్చు జెండింఛినది 

ఆనుకరణము, స్వాయ క్తీకరణము ఆను వాని భేద 

మును గుర్తించినచో నునము నరియెన నూర్గమును 

అొషనళ్లు నీను 



అధునిక వాబ్తువాడములు 

ఆధునిక వాస్తువాదములు = ఆధునిక వాస్తుశాస్ర్ర 

ముసి పూర్వమును, 'వేడును కలిగిన రీతులను బరిశీలించు 

టకు ముందు, వ ర్తమొవోద్యమము ఐరోపాలో నెట్లు 

'శ్యాపిందీనదో శెలిసికొనుట అవనరము ఆధునిక చాసమ్తువు 

19 వ శశాబ్ధారంభమున (ప్రారంభమైనది సాంఘిళ 
పరిస్థితులు పూర్తిగా పరివర్తవమునండి సామాజిక జీవిక 

విధానము మారిపోయిన సమయ మిది ఇట్టి మయము 

లోను బరోపొభండమున వాస్తువు వరిన రృవరహితనుగా 

నిలిచినది చాన్తుశా క్ర) నిపుణులు ప్రొదీనములై , మృత 

(ప్రాయముశైన పద్ధతుల వునరుజ్టీనింస'కేయు ప్రయత్న 

మున నుండిరి వాన్రుళాశ్రమంతయు సామౌకికముగ 

మరణానష్థయం దుంకెనగి ఛెవ్పవగును వాటీ నిర్మాణ 

ముల బరికీఖించినచో శవనంఠతణమే వై శన్యచివ్నాముని 

అప్పటి వాస్తుకారులు కాలించినట్లు తోచును మృత 

రీతులు మా్రమే నిళ్ళాణోసయుక్రములై న రీశులనీ 
శారు శంపోయుటయే డీనికి కారణము కాని కొందరు 

కీళ్లుమువులు. వాస్తువువండు రూవళల్ళన చేయు 
అను గురించి ఆలోచించ మొదలిడిరి సంఘమే వాన్లు 

భావము (Anltetuna! form) నకు మూలనునియు, 

కై శన్యవంతము, (వ్రయోజనళరము అగు బృష్టి జీవ 

చై ళన్యమునుండియే (ప్రభవించగలదనియు లీడు గుర్తిం 
చీరి అధులీళోద్యనుము (ప్రభను (వవంచనం[గామానంత 

ఈము నంపూర్ణముగా తాపొందినది బాన్తువున (వేశం 

చుటకు బూర్వ్యమీ యుద్యమము కళలలో చేతిపనులలో 

హొడసూపి పర్గదిత్రము, అడ్డకము, ఘట నిర్మాణము, 

కట్ణషామానుల తయారులలో నిమగ్నమై యారిశేరది 

విలియం మోరిన్, ఫలివ్ వెట్ ఈ యుద్యమమునళు 

మార్గదర్శకులు ఫలివ్ వెట్ 1651 వ సంవత్సరమున 

“అరుణ కవనము' (291 10056) ను విర్శించెను దీనిలో 

అలంశారపుజీణగు లన్నియు సరివారింవబడి, ముఖ్యాం 

శనులు నూట్రమే [గ్రపొంపజణెను అననరమునకు దగిన 

వస్తువులు మా|తమే యపయోగించుటయందును, నరళ 

ములున్కు యుక్తియుక్రములునగు వివరముల యుస 

యోగ మునందును ఇడి |ప్రక్యేకశనుగడించినడి ఇదీనరలో 

కీర్తి గడించిన యే రీతులినుండియు నివరముల నీకడిం 

దువయోగించలేదు ఈవిధముగా నొక వానథవనము 

నిర్మాణ రీశులందు వైలితణ్యమునకు మూలమైనది 
ఇాశగృవావామ్తువే నూతన పద్ధతులు వభవించుటకు 

శారణమైనరి ఇంద వలంబింపబడిన సూత్రములు మూలా 

ఛారనులై నవి నూనవక్వ నిళ్ళాణను వైవు గొనిపోపు 

మాతనవమాజ వ్యవస్థయే వీరి ంహాళయమ్లు ఈ యుడ్య 
మను ఆర్టు నొవీ (Art Nowveeu) అరి ఫ్రాళానుచేశము 

నందును జుగ౦డిస్టిల్ (Jugendstil) అని జర్మరీచేళము 

నందును వ్య నవారింనబడినది బెల్టియం జేళమున 

ఈ యుద్యమము హా న్రీశాన్డీ వెల్టీయనువానితో భారం 

భింపండెనని రెవ్పన చ్చును ఇది [పారంథమున జర్మనీలోను, 

(శ్రమనుగా ఐరోపా ఖండమందంతటను వ్యాపించెను 

(జల యఖిరుచులిలో (కొక్త సరిణానుము, శాస్త్రీ 

యము, పొంశేశికమువై న నిర్మాణాఖివృద్ధి నోతన 

సందర్శన పిద్ధాంశములు, అరునికోద్యకుము జయలు 

జేరుటకు ముఖ్య కారణములు ప్టావత్య (Engineering) 

ఈంగమునందు అభివృద్ధి |ప్రదర్శకమైన నిర్మాణములు, 

ఉక్కు, గాజు, దృఢీకృశమైన కాంక్రీటు (2 C 0) 
మొడలగుభాని ఉపయోగ జ్ఞానము, బీటీ సొంశేలిక 

సొందర్యాన కాళములు మృశరీకుల బంధన ములనుండి 

ఇాన్తువునకు విముక్తి కలిగింవ కృషిచేయుచున్న చాన్తు 
లకు చక్కని దోవాద మొనగినవి ఈ కాలమున 

నిర్భింవజడిన నుందరమైన వంశెనలు, నృటిక (ప్రాసాద 

ముల (Crystal palacee) నంటి కట్టడములు, నూతన 

పద్ధతిలో ముఖ్యముగా "సేర్కొనడగిన పొలిమేర గాళ్ళు, 
వాము శా తము ఛావములను (ప్రయోజన 

ధర్మము నాధారముగాగొవి బిర్మింవ మొగలిడిరి 

నిర్మాణ రంగమున నూకన వడ్గతుల ననలంలించుటవ లన, 

వావవరిణానుము వ్రయోజ్య వస్తువులను చాభారసడ 

అొచ్చెమ ఆధునిక వాస్తువునకు నూర్గదర్శకులై నవారిళో 

అధిక సంఖ్యాకులు స్థాసశ్య కా్రజ్లలే (బ్రత్యతముగనో 

పరోతముగనో అధునిక బాస్తుళారులకు గురు[ప్రాయులు 
లిళార్ కికేయర్, (గోవీయన్ మొదలగువారు. వీరిలో 

చెన్నీకుకు చెందిన యిద్దరు కిల్బులు, ఆటోభాగ్నరీ 
(1841 1918) అడాల్ఫ్ బూను (1870 1989) 

ఫ్రాన్సు చేళమునకు జెందిన ఆగస్ట్ కెటి, జర్మను చేళర్థు 
డగు పీటర్ ఇహరన్సు అనువారు ముఖ్యులు, 1016 సం 



కరువాళ ఆధునిక చాస్తు శాద్త్ర చరిత, రై కాళీకు 

లైన వ్యక్తులను బట్టిగాళ, (ప్రవంశమంతటను వ్యాపించిన 

యుద్యమమునుట్టి నడచినది, డీనికి శారణము చాను 

లలో ముఖ్యులై నచారి నిరంతర (వ్రయక్నములే 

థెంచి జేశీయుడును, స్విట్టర్లాండులో ఆన్మించినవాడును, 

ఆకృతి రచనానే త్తయు, క క్త అగు లి శార్ వికీ 

యర అర్మనీదేళపు ఇాస్తు శాన్తుక్షలైన వాల్టర్ గోన 

యన్, మైప్ వెండర్ రోహి, ఎరిక్ మెండల్ సోవాన్, 

డచ్ చేశీయుడగు "కె, జ వీ బాడ్ అనువారు ఈ వండర్భ 
మున ేర్కొనదగినవారు కి శార్ బికీయరు ఈ 

ఉద్యమ నాయకుడుగా నెన్నజడుచున్నాడు అధునిక 

వాన్తువు [ప్రాళమిక దశయందు చిత్రకళా రంగయీ 

నందలి వివిధ నుతములశే (భళా వితమైనది 

ఈ తత్త్వము అన్నియు సందర్శన నిద్ధాంతమును 

(Theory of Vilon) గూర్చిన వివిధ చాదములనై 

ఆభారపడియున్న వి వీనిలో కొన్నిమూత్ర'మే చాస్తువు 

నందు (వలిలింలించినవి నీటిని క్యూలిజమ్, నియోప్ల్ధి 

సీఎమ్, ఎక్స్(వెసనిజమ్, వ్యూరిజమ్, కన్ స్టర్టివిజమ్, 
వ్యూచరిజమ్ అందురు వయిని "వేర్కొనిన వాదములు 

చాస్తుళ్యాన్త్రము వావరించి చాలిశాలము నిణవలేదు 

ఇవి ఒక నూతనరీశిలో సంయోగము పొంది ఐరోపాలో 

నందరిచేశ నవలంనించ బడినవి ఆమెరిళాదేళమున నలి 

వ్ ఫ్రాంక్ లాయిడ్ వైట్ (ella Frank Lloyd 

right) అను చారి నూర్గదర్శకత్వమున అధునిక చాన్తువు 

థిన్నమాగ్గ మనలంబించినడి శాని వ్రత్తుతము ముఖ్యమైన 

వాస్తువద్ధతి యొక్టశే నిశిరియున్నడి ఈవద్ధతి అమెరికా 

ఐరోపా. వద్ధతుల సమ్మేళన రూపమని శెన్సవచ్చును 

నునచేశమునందలి అధునిక బాస్తుకాత్త్ర) వర్ధతులగూర్చి 
సంతి ద్రముగా అంత్య భాగమున శక్చింతము 

వ్యావిజమ్ ఇది వస్తువులను రేఖాగణిత నంబంధము 
అయిన ఆశారముంకోటార్చి చక్రించు పద్ధతి బాన్తు 

చక్రమును (ప్రకావితము గాలించిన విభిన్న వాదము 

లలో భ్యానిజమ్ (6085) ముఖ్యమయినది, ఈ ప్రభావ 

మొళ యు్యను రూపమున కలిగినది యళాదర్శనము 

(౫960౪) కని'పెట్టలడిన శరుచాత అరి ననకీరన 
(R6n8ls8006) యుగచాస్తువువై ్మవ్రభావము కబిగించి 

ఆధునిక వాస్తునాడములు 

నడి అధునిక చామ్రపునై క్యూవలిజమ్ (గ్రళావముగూడ 

నిట్టిడే యథాదర్శనము కనుగొనుటళో దృక్కు (1100) 
తైఎవరిమాణకముగా. మోరినది ఒకే దృళ్కోణము 
నుండి స్థలాశ్రాళము (52809 లోతునందును, ఇతరము 

అయిన “రెండువరినా ఇములిందును |గహీంపజడుచున్న ది 

నిరంతరము వరిక్రమించు ఒక "కేంద్రమునుండి శ్థలాశా 

శము యొళ్ళ భౌతిక ఇావనను గ్రహించుటను క్యూలిజము 

చాదులు అలవరచుకొనికి వీరికి ఒక దృక్కోణమునుండి 

చూచుట నరిపోదు జశేవస్తువును వివిధ దృక్కోణనుల 

నుండి వీళశాలమున పరిించి సాధ్యమైనంక సన్నిహిళ 

ముగ డాని వ్రత్యేళపొరమును శెలినీకొనుటకు వీరు 

|ప్రయక్నింతురు వస్తువుయొక్క. జావ్యారూన నందర్భ 

నముళోబే తృ ్తీనందక వీరు వస్తువుయొక్క ఇంతర 
రూనమునుకూడ వదర్భింకురు యశ్లారర్శనముయొక్క. 

మూడు పరిమాణములకు తోడుగా నాలుగవరిగా నన్న 

అడు ఛాలమునుగూడ వీరు శేర్చిరి రీనిని పాధించుటశై 

వమ్తువును అంగ (వ్రత్యంగములుగా విడగొట్టి శానిని 

సౌమూహిళ చిశ్రముగా |ప్రదర్శింళుటకు క్యూకిజము 

చిత్రశారులు యక్నించిరి ఈ వద్ధకి ఆధునిక చాస్తువున 

చారి నూశన లితణములు బయలుకేరుటకు శారణ 

మైనడి గనువాగమనము లొనర్చుననుతలములు, ఒక 

చాని నొకటి అడ్డముగా చాటి వివిధకోణములలో 

చొచ్చుకొనిపోవు ఉవరిశలములు, ర్థలొశాశమునందు 

(వేలొడు సమళలములు మొదలగు లతణను లిట్టివి 

చాని [వక్యేక నరిమాణనులలో చూడబిరినడై ఒకో 

సామాన్యమైన గోడయు, ఒక రేఖాగణిత ఆకృకియు, 

విళ్చష్థాయి నందుకొని మనకు (దశ్యేళ పాం ప్రానంగము 

నీయ కాలియున్నది ఇట్టివానికి అలంకరణపు క్లలుగులు 

అనానళ్యక ఖారములే యగుచున్నర ఇదివరకు చాన్తు 

శారులు భవన విషయములో వృథుళ్వ దృథక్వములను 

గూర్చియే యాళోచించుచారు శాని యాధునిళ వాస్తు 

శారుబు ఘనపరినూణమును, “నమళలముబే నియమిత 

మైన స్థలాశాళమును” దృష్టియం గుంచుకొనుచున్నారు 

1025 నంజ (గ్రోవీయర్ బే నిగింనబడిన కెఫ్బాలోని 
జావృనోన్, ప్యారిస్ వమీవమున్ లికార్ వికేయర్ 

నిర్మించిన 'సచాయ్ భతవను, క్యూవిష్టు చాస్తురీతిని 



అధవిక నాస్తునాదనులు 

మాచించు రెండు చక్కని నిడర్శనములు ఆధునిక 

శాన్తువునకు గురుప్రాయుశై న యీ యిద్దరు శాక 

లును యుద్ధానంతర శాలము క క్యూలీజముసీద్ధాంత ములను 

వాస్తువున వ్రశేశపెట్టుటన (పోక్సహించిరి శావునోవ్ 

లోని (ప్రయోగళాలా భవనపు గోడలు (వివ్మోండమైన 
గాజు పలికలిశో నిర్మింపబడినవి దీనివలన కలిగిన పౌర 

దర్శళత శాహ్యాంతరమురికున్న భేరమును తొలగించినది 

ఒకదానిమీద నోళటిగా “చేర్చబడిన అంకన్తులన్నియు 

నీళ కాలమునం'ే దృష్టికీ అనును గాజుతో విర్మించలిడిన 

మూలలు భవన భావ్యాము యొక్క. నిరంకర [క్రమమును 

దృష్టికి విచ్చేరన మొనర్చుటకు శోడ్చడుచున్నని ఇది 

యొక పెద్ద (ద్రవ్యరాశి యను కొవమే కలుగడు భవ 

చాంతర నిర్మాణము అన్నియు శాన్యూ|ప్రబేళ మునుండి 

శార్చించును స్థలొశాళములో (వేలాడునట్లు శ్రమ ళొల్చు 

వివిధ సనుతలములే ఈ కవన నిళ్ళాణమునండలి 

మూలాంగములు సెనాయ్ (ప్రాసాదమునందుకూడ అదే 
సపౌరడర్శళతయు, కాహ్యోళ్యంశరాన శాళములి అన్యోన్య 

నంక్రమణనును చూడనగును ఇది పారదర్శక తనలగ 

మాశ్రమేశాక, భవనము యొక్క కావ్యా [ప్రదేశమును 
లోవశిశాగమునందలి సువానరణను (000%) లోనికి 

గొవివచ్చుటనలన పొధింనబడీనది ఇష్టము నచ్చినట్లు 

అనుర్చుటకు వీలుగానున్న గాజుగోడలు బావో్యోంతళ్ళేద 

మును తొలిగించినని ఈ కట్టడము అన్ని వై వులను 

అభిన్న ముగానుండుట కూడ దీని క్యూలిస్టు త క్త్వమున కొక 

విరర్శనము ఇది న్తంథములమై వశాంశనుగ నుండుట 

తేశను, మొదటి అంతస్తును చాచాను పూర్తిగా కాళీగా 

వరలుటశేతను కట్టడపు ఘనవరిమాణ దృష్టి యే యద్భళ్య 

మగుచున్నది 

వియోస్లాస్టిసషమ్ ఇది బంకమన్ను, మైనము మొద 

లగు మృడు వదార్థములతో ఆకృకుంసు కల్పించు శిల్ప 

ములో సూతనరీకి ఇదియు, ఇకముందు ేర్కొనబడు 

'చాడములలో  ఎక్స్సిషనిజము అనునదియు తప్ప, 
ఈక్కినవన్నియును హ్యూవిజమునుండి బయలు జేరవవియే 

హ్యూలికమును వా ర్థవికముగా మార్చుటయను ఈ చాడ 

మును మోండ్రియరీ (4090022) అను చి్రశారుడు 
ష్టావించెను చిత్రముయొక్క నమకలముమీద డీర్ణ చతు 

ర(వ్రములును, నమచతుర(స్రములును మృదుగలితోనుండు 

వంబంధమువైననే చ్మిత్రనిర్మాణనుంశయు ఆధారపడి 

యుండునని ఈశవివాదము మరియు మూలవర్షములై న 

నీర, ఎరువు, పచ్చ రంగుల నమన మ్మేళనము, 'వావికి 

నలువుతోను, 'కెలువుయొక్క వివిధ ద్భాయలతోను 
ఉండరగిన సంబంధము అక్కిప్రాముఖ్యము నొందునని 

ఈకని భావము రంగుల సము|ప్రచేళనములు, రేఖాగణిత 

శాస్త్రోమపొరముగా నున్న అళ్ళతులు ఒండొంటి పరసను 

నిల్బుటచే ఆకర్షణ కలుగుచున్నది, మైన్ వాండర్ రమా 

అను వాన్తుశారుడే నియోప్టాన్టీక చాదియనుటకు అధి 

శార్హ్మత కలిగియున్నాడు కె జె సీ అవుడ్కూడ ఈ 

నిష్టాంతము నుపానించినవాడే దీని[వ్రభావము కాన్ 

వౌాసేవైగూడ నున్నది [గోపియన్, మైన్ అనువారు 

శితకులుగానున్న వోగ్వర్డు శిజుస్థానమువై గూడ దీనీ 

[ప్రభావము లేకలోలేదు 

ఎక్స్(పైషనిజము (Expressionism) యుద్ధానంశర 

శాలమున [ప్రారంభమైన ఇం(వెమనిజము (1090084100 

ము) ఆనుదానికి ఇదీ (ప్రతిరూలముగా చి[త్రకళారంగ 

మున లియలుబేరినది, చ్చికళళయందు వ్యంగ్యరీతి! 

ప్రాళాన్యమీచ్చి నా న్టవికతను అంగ ముగా చేయు పడ కిని 

ఎక్స్ [పెన నిజము అందురు చిత్రమునందు వివరముల 

'యొక్చనన గ్రాళ్ళకివై భాననను నిలువుటఇం(వెషనిజము 

అనబడును 'వాస్తువునందు ఈ సక్లాంశము సనుశాలిక 

మైన పిడినాదముంికు |ప్రతిచాదముగా ఛావిర్భవించినది 

ఎక్స్వెకలిజము అను వాదమును సమర్థించిన నిర్మాత, 

త్రయోజనచారమును తిరన్కరించి, భవబాంగనులను 

పొంశేతిక చిన్నాములి ఛ్వారమున [ప్రకటించుటకు 

యత్నించును వేశ్రవై ద్యమున కుపవయోగవడు ఫరిళర 

ముల తయారు కర్మాగారము కన్నులనంటి గండు 

మనోన్నళ చ్వారయులిచే నూచింపబడినది [వథను 
ప్రపంచ పంగామముమండి 1984 వరకు ఎరిక్ మెండెవా 

నన్ (3510 Mendbe 800) ఆనునాతడు గొన్న న్యంగ్యర్తీగి 
(ద్రవ క్షగా భావింవజడెను అశని చిత్రములు, సొన్ స్టయిన్ 
గోపురము, ఈ చారమునకు చక్కని నిదర్శనములు 

ఇర్మను వాను శారులందరు అల్బముగనో ఆధికముగదో 

ఈ యుడ్యనుముచే [ప్రభావితులై నబా'కీ 



వణకు. పమ్కళంకళానాదము ( విజద్ధకావాదము ) 
ఇది క్యూలిజమునకు మిక్కిలి పన్నిహితమైనది దీనిని 

లి = శార్ విశీయరును, ఓతెన్ఫాంటు అను చిక్రశారు 

డును |ప్ర'వేళ'చెట్టిరి శేభాగజితపు రూపములను, నవజ 

రూవములున్ను గూడ సౌందర్య స్థానములేయనియు 

ననుకోణ శకుర(నము, (గుడ్డు, వ్యకశేఖ మొదళగు 

ఆకృతులిన్నియు సుందరము లేయనియు ఈ ఇాదసారము 

వాస్తువున ఈ చాదమును [వవేళబెట్టినవాడు లి శార్ 

బికీయర్ అనుభాతడు 
Construotinsm + విర్మాణత్వవాదను భిన్న భిన్న 

శాలనులందీ చాదమునేకు భిన్న భిర్నార్థములు కల్పింవ 

బడినవి శానిమిర్ మాళెవిచ్ (5280010 Malewitoh) 

అను రోష్యూ చితశారుడు 1018 (ప్రాంతమున డీనిని 

(ప్రారంభించెను ఈతడు నవాజ నస్తువులన్నిటేని |శ్రోని 

పుచ్చి, సంగ్యాక్శకములును, భావములను 'ఇియజేయు 

నవియు నగు కొన్ని చివ్నాములను [గ్రహించెను ఇతడు 

విథిన్నవస్తుపుళికును, తోటి అన్యోన్య సంక్రమిత దళలకును 

గల సంబంధమును గుర్తించుటకు యత్నించెను యుద్ధా 

నంతరము రష్యాలో [వభారమైన చాన్తు ఉద్యమ 

మంశయు నిర్మాణశత్వ 'ఇాదము"వీర జరగుచున్నడి ఈ 

నిర్మాణములన్నియు భవనము యొక్క అంక రార్థమును 

శాళ్ళని! స్థావళ్యరీతులలో ఛ్యనించేయుటబు పూను 

కొనును ఈ ఉద్యమము బరోపాఖండమున అంతగా 

ఆమోదమును జడయకేదు. |కిటిషు చిితళారుడు 'గేనో 
డీనిని (గహించినను వాస్తువున నిది |ప్రక్యేళ కృతులను 

గ్రపొదించలేదు 

నల = భవివ్యతానాదను: ఇటలీ చేశీయులై న 

ఆంటోనియో సాండ్ యీలియా అనునతడు (గీt6ణం 

Sant మలి 1014 నం లో చేసిన (ప్రకటన వక్రిక్ర 

(Mamfost0) తో కవిష్యళాచాడ మారంథమైనది శాని 
శ్వరలోచే ఇది ఆచరణము నుండి యంకరించినది బోక్సి 

మోనియొక్కం శిల్చఖండములు ఈ ఠత్త్వమునకు 

నిదర్శనములని శెప్పవచ్చును 'వాస్తువునందు శత త్త్యము 

బ్రయోజనళా జాదమును న్లీరవరచినది ఇదిగాక న్యు 

శ్వము (luo), శేలికదరము, గనుళ్ శీలము 

(M6115), నిరంతర నరినర్గనము అను గుణములను 

అధరిక వౌస్తువాదములు 

గూడ తవాదము నమర్థించినది సౌంత్ ఈలియా 

యొక్క చోడ్యమైన ఊవాలేశాని అశడు తన &వాలకు 

ఎట్టి రూపమునునొనగళాల డయ్యెను ఈ ఉద్యమము 

భవన జావ్యా స్వరూవముతో సంబంధించినది మాక్రము 

గావేశిండెను కావ్యా (వ్రచేళముననుండి మ కిని, క్రిందకును 

కదలుచుండు నిష్టులును విన్న తలములలో మోటాట్లు 

వయవనించుటకు వీలగు విశాలమైన వీభులుమాథాగర్భ 

మున (ప్రయాణముచేయు రై_లువిండ్డును ఈ బాదను 

చారి ప్రథాన విషయములు 

ఆధునిక ఇాస్తువునకు వ్రయోజవాత్మకన్ను వాస్త 

వికము, ఆంశర్థాతీయము, అను విశేవణము లసయో 

గింపబిడుచున్న 0 అంతర్ధాకీయనుని అమెరికాలో [ప్రచార 

మధిళము [్రయోజనాళ్ళకము, శాన్తవిళము అను 

విశేషణముల ముఖ్యరూశ్రములిని నగరములటు భవనము 
లకు ఏర్పరచిన ఆకృపలపను చాటి నిత్యోవయోగ 

సూశ్రములకును, 'చుక్నిళల్ అవళాళములకను వాస్తు 

ఇాత్ర్రము విదద్ధముగా ఉండళాడని వీరియర్ణేళము 

అళ్ళకి రచనల మానవుల నిత్య ప్రయాణ ములకు 

సంఇర్ధము లై యుండన లెను జనుల రాకపోకరి అననరము 

అనుగూడ దృష్టిలో మంచుకొనన లెను ఒక దృష్టితో వ్య 
శీంచిన ఆధునిళ వాస్తువు (వ్రయో౭వాళ్మళమైనమాట 

నిజమేళాని, వ్రయోజబాళ్ళళతయే బాన్తువునస మూల 

న్యూత్రము శాళాడు ఆధునీకచాన్తువు అంతక్జాకీయమని 

చెప్ప వీలులేదు ఇది దీవి (పాథమిళానన్థలో ఆంతా? 

కీయముగా నుండెను దీనికి జారణములు | అశిరుచుల 
వునరుర్ధరణము సొంశేతిళముగా [క్రొ త్తరితుళ ళను 

గొనుట్క, మాద్చలు, సామాజిక నమన్యలవై జానకి, 

నిర్మాణ (ద్రవ్యములు= ఇవన్నియు అంతర్ధాకీయములు 

ఇవి యాధునిళ చాన్తువునకు అంకర్జాకీయక్వనును 

నమకూర్చినవి నిపుణమైన 'వాస్తువు ఒకేశాంమునందు 

వివిధ ధర్మములను కలిగియండునవి కప్పుడు విజ్ఞలంద 

రును ఆంగికరెంచుచున్నారు అడి ఆంతర్థాతీయము, 

జాశ్రీయము, ప్రాంశీయము, చైయ క్తికముకూడ వక 
శాలమునందు కావచ్చును 

1 8వీ తిలరీ గీవళకుగల డళాట్టమున ఐరోపాలో అధునిక 

ఛాస్తువును (బ్రోశ్సహించిన "కేంద్రములు రెండుగలివు 



ఆధునిక నాస్తవాదములు 

అవి లి కార్ -శికీయరుయొక్క శార్యాలయమ్ము (గోప 

యగ్చే నిర్వహించబడిన ఇావువోవున్ విద్యాఆయను 

అనునవి అధునిక నిర్శాణములండు చక్కవి కల్చనల 

కీడశాబ్ద 'మెన్నికగన్నరి ఈ దశాబ్దపు చివర నీయడ్య 

మము నన్నగిల్లెను (వథమమున జర్మనీలోను, [కమ 

ముగా రష్యా, (ఫ్రాన్సు లేశముళందును, 1088 లో 

ఇటలీయండును దీనికి పట్టుతప్పివది, జర్మనీ, ఇటలీ, రష్యా 

చేళములం దిది ఉణించుట శాయాడేళశముల శాజీయ 

సరెస్థికులే శారణము శాని [ఫ్రాన్సులో దీని నతనము 

నకు హేతువులు భిన్నములు ఇళట ఆధునిక చొస్తువునకు 

మూలమని  యెంచబిడిన ప్రయోజశాక్ళళ చారము 

అనమర్థమని నిరూసీంవబడినది, నాన్లవికవాధమును, 
ఉవయోగళా వారమును (1018౧టముము) ఉపానించు 

వారు ఆకానళాననలడీ కొన్ని పనులు చేయుచుండిరి 

ఈ సీర్ధాంశములు, తీణించిన రీతుల ముట్టు'పెట్టుట పన 

యోగశారులుగణే యున్నను, నం|ప్రణాయ చాదమ్నువై 

విజయను సాధింపబిడిన శరువాతను, వాన్తుశా్త్రుక్ఞులు 

వాస్త నిక త్త్వమును [గ్రహించిన పిమ్ముటను, ఆధునిక 

వామ్తశ్యాత్ర ఛ్యాస్తీని సమర్థించుట క వాదములు 
వనుర్థములు గాకుండేను (వయోజళాళ్ళక వాదమునకు 

మూరిభాకురైన లీళారుజియర్ కూడ కళనుగూర్చి 

బంద్రజాలికో నిద్ధాంకములను వ్రకిపొదించుచు, అకలంక 

రూవసొందగ్యమునుగూర్చి శేయస్రళంనలు శేయట 

చూచి శావుకులు కళవళవడ జోచ్చిరి (లీభార్చుకియరు 

విసర్ధణా వారమును సమర్థించిన ళాడు) వాము కా(స్రుజ్ఞులు 

అధునిక వాన్తువునకు మూంములని చెప్పుచున్న రివిధ 

శార్శనిక పీద్ధాంతనులను (వ్రయోజవాళ్మక వాదిముతో 

నమక్పయించ 'మొదలిడిరి అంరులేకశే 1000 సుండి 
వికార్ విశీయరును ్  2 2, తోడును యూరపులో 

కను విర్మాణక్ళపి నావీ వేరి (డోనియక్, మైన్, 

మెంజెల్ సోహోరు, జర్మనీ నదలి అమెరి శా 'చేశమునకు 

వలనపోనలనసి వచ్చెను ఫివ్లాండు చాడగు పారిణెన్లు 

నీడా Gran రోన్ ఐర్గుహడ అమెరికాలో (క్రవాన 

మేళ్చరచుకొనిరి, ఆధునిక శామ్తువు స్వీట్టన్లాండులోను, 

స్కాండినేవియన్ చేళములందును అక్కగా అభివ 

నందినది ఇది కొంత శాలను ఇటలీలోను, జెకోస్లాచేకియా 

లోను అభ్యుగయము గాంచినది ఇంగ్లాండునందుదక్క 

తక్కిన దేశములందు అంతటను అధునిక 'నాన్తువు &ీణ 

దళ నెదుర్కొనవలిసీ వచ్చినది ఇంగ్గాండునందు ఆధునీక 

శాస్తువు సీద్ధాం శాళ్ళకముగాగాళ, (ప్రయోగ దశాళ్మ 

కముగా మాత్రమే (గ్రహింపవడుటచే కొంకశాలము 

నిలుచుటకు సాధ్యమైనది 
ఆధునిక వాస్తుకా(్తుక్షులలో "రెండవ తరముచారి 

నిర్మాణములలో చక్కని యఖివృద్ధి గానవచ్చుచున్నడి, 

ఈ శరమునకు చెందినవారు (గ్రయోజనళా నాదపు 

శాశావరణమున జన్మించిరి చానిని పునాదిగా స్వీకరించి 

వీరు వురోగమనము సొధించిరి విళుద్ధరూపమునకును, 

సోంశేతిళ |ప్రక్రియకును సమన్వయము కుదుర్చుట వీరి! 

వమన్యమైనది వీరు చాస్తువును సిద్ధాంతముల 

బారినుండి తప్పించి, డానికి మానవళ్వము నాపొడించుటకు 

(వ్రయత్నించిరి యువక వాస్తుకశారుల యు త్లను నిర్మా 

ఇములం దీ యలిప్రాయము చక్కగా వ్య క్రమగుచున్నది 

మానవుని కీవిశమునకును, ఆశని నిత్య 

ననుస్యశికును పాస్తువును నన్నిహిత పరచుటకు వీరు 

ప్రయత్నించిరి మానవ సం'క్షేమనున్లు, మనస్త త్త 

పరిశీనమును వీరు దృష్టిలో నిడుకొనిరి వీరి నిర్మాణ 

ములు వ్రయోజనళాభిప్రాయములను నిపులీళరించినని 
వీరి కట్టడనులందు నూతనళ్వము, ఉల్గానమ్ము [కడా 

రతియు కనిపించును వైవిధ్యములేని చదువైన ఇంటి 

కవులకు, నగ్నకుడ్యములి కీరీతి ఫిన్న మైనడి సాంకేతిక 

దృష్టిశనునరించియు, ముఖ్యముగా విర్మాణమునకునంబం 

ధించిన అర్థిక నమన్యలను బట్టియు వామును సామాన్య 

వ్రయోజనాత్ముకమైనది. కాని శేవల మిదియే పరిపూర్ణ 

ఇాస్తువు శాజాలిదు వాస్తుపు పొమాన్యముగా మానన 

శృషిషెక్రము నంతయు నాక్రమించును ఆందుడే 

ఆధునిక వాన్తుకారుడు హేతువాద సూత్రములను, 

పొంశేతిళ రంగమునుండి సూనవళారంగమునకును, 

మానసీక రంగములకును, 'శ్యాసీంప జేయుటకు [వయ 

శ్నంచును (ప్రథను దళయందలి సాం+ేకిక క శ్వ దృగ్వక 
యళ నూళనకల్సనలిను ఇవుడిడి కనలో లీనము గావించు 

కొన్నది సిర్ధాంతచాదములలో కృ న్లీపడళ నిర్శాణాళ్ళళ 

చైతన్యమును చూవుచున్నది నరిగా ఇటువంటి వరి 
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ఇామమే ఖిన్నరీతులలో అమెరిశాలో జరిగినది బరోసా 

వాన్తువు యొక్క (ప్రభావము (గోపియన్, వీవర్, 

లెస్కేజ్, నూటరా అనువారి చ్వారమున అమెరికా 

యొక్క నిర్మాణ చైతన్య నం[వ్రచాయను వై పడినది 

అమెరిళాలోనిచై తన్య వాస్తు [వభావముగూడ ఐరోపా 

ఇాస్తువువై అఢికముగనే (వ్రనరించినది 

(వ్రభ్యాశ అమెరికన్ వాస్తు శారుడగు (ఫ్రాంక్ లాయడ్ 

తైట్ (02300964 Wright) ఆను నాతనిచే చై తన్య 

ఇాస్తువు (Orgamo Architecture) అను సదముసయో 

గింన బడినది "పెక్కుమంది చార్మిత్రకులు, విమర్శకులు 

ఈ వరమును నిర్వచించుటకు (వ్రయక్నించిరిళాని దీనిని 

వరిపూర్ణముగా నిర్వచించిన బాలెవరును లేరు వర్యపీ 
నన్నమైన చాన్తువు ఆనిర్వచనీయేముగా నుండుకే 

నవాజమేమో | చైతన్య 'బాస్తువును అనుష్టించు వాన్లు 

శారుల కళను, వారి దృష్టిని, సరికీలించుట ఎక్కువ 

ఉవయోగళరముగ నుండగలదు జీవవాస్తువు చాన్సు 

సొందర్య తత్త్యమునగాక దీని చారాధించువారి మన 

స్త త్త్యమునందును, చారి సామాజిక జ్ఞానమునండును, 

చారి నూననీక (ప్రవృత్తుళందును, చక్కని స్థాన మేర్చరచు 

కొన్నది ఆమెరిశా, బరోపా చాస్తుశారులు చామ్తువునెడ 

కలిగియండు మౌళిక దృష్టినిజట్టి చై తన్యవాన్తువన నేమో 

నిరూపింవేనచ్చును ఐరోపాడేళముడెన ఒకరై తు తనజంటిని 

నిర్మింవలని వచ్చినపుడు ఆకడు చావినిభునరూవముగనో, 

లేళ మరొళ రేఖాగణిత న్వరూపముగనో భావించును 

ఈళడు తనే యనసరముకన్న చెడ్డగా గృవామును 

నిర్మించును కొన్ని గదులను తన సంళానము పెరిగి 

నప్పుడు భవివ్యత్తులో చాడుకొనుట కై మూసియుంచును 
శన ఇంటి "సిరుగుదల ఒకో నిర్లీత (క్రమమున ఒళ రేలా 

గణిళ స్వరూవమును కలిగియుండనలెనని ఈకని యి 

ప్రాయము ఇక నొక అమెరికా కార్మికుడు దీనికి ిన్న 

ముగా న్యవవొరించును (ప్రథనుమున నాతడొళ గదిని 

మాత్రమే నిర్మించి తన యననరమునుజట్టి శాలము 

గడచినకొలడి చానిని వివులీళరించుచు ఒక గది! మరొక 

గదిని జేర్చుచు, పోవును ముందు వేర్కొనినది సిద్ధాం 

శిఠము లేశ నిర్జీవవాన్తువు “కెండనది నరిణామ శీలము, 

నవజ విశాననంతము, వై తన్య నహితము (09220) 

౧1 

ఆధనీక నొస్తువాదములు 

అని చెప్పదగును కావ్యా న్వరూపములన్నియు అంతరము 

వైన వ్రచేళముం కనుగుణముగ [వభరించినవియే 

ఇెప్కుమంది విమర్శకులు వ్ర గతికిని, (ఫాంక్ళాయన్ 

వైట్ రచనలకును పోలికలను అ'న్వేషింతురు [వళ్ళత్నివై 

దృష్టిమంచుట నుంచిచేశాని (ప్రకృతిని (Art 31007085) 

వవకళారీశ్యలంక రణము అనుకరించునట్టు- ఇందు అనుకర 

అముశగదు ఇటులే థననములకున్ను మనుష్యులకును 

పోలికలు చూపురురు కానియివి రూనళ (ప్రాయములు 

మాత్రమే, కవనములు శావస్ఫోరళములును, మానసిక 

న్కు మసోగతిని మాచించునవియు కశానలెనను 

సిద్ధాంతము శీణచాదనుకే (ప్రరర్శించును చైతన్య 

ాన్తువునం దిట్ట అక్మేకర విషయ విచారణలేదు డీనికొక 

గతి శీలము, చలనభావము కలవు ఇవి సాథింవజడినని 

కూడ కాని ఈగతిశీలము దుర్పలానుఖాకి నూచకమగు 

"కేభామూ[క ఛిక్రాఅంకరణరీకులడే సాధితముశాదు 

ఈ భవనములందు నివసించి, చావినువయోగించు మను 

ష్యులి శా స్తవిశాననరములను మూలముగా 'కేనకొన్న 

వర్చాటులచే ఇది సాధ్యమైనది “గదికిగాని, ఇంటికిగాని, 

నగరమువకుగాని మానవుని సంతోవమును దృష్టియం 

దుంచుకొని |వ్రక్యేకవుశేర్సాట్లు గావించినవే యది 
జీవనాన్తువగును ఈ నంతోనము మానవుని లిక, 

మనస్ల శ్వ, ఆధ్యాత్మిక సంనింధములలో చేదైన కలిగినది 

శావచ్చును అందుచే నిది ఆలంళాణో కల్పన వైగాక్ 

సాొమాజీక అననరములనై చాధారవడినది నూనవ 

కరుణాశీలనుగుటకు బూర్వము, నిర్మాణము సూనవ 

వ్వశానమును కలిగియున్నపుడే రానిని మనము జీన 

వాస్తు ననగలుగురుము ” కవనము యొక్క ఆంతర సన్ని 

'చేళము మిక్కిలి ముఖ్యమైనది ఇది వెచ్చదనము కలిగి 

సొగనయి, గంభీరతగలదియై  యుంకనలెను అనసరో 

మునుబట్టి నూరుటకు వీలుకల దై, విశ్రాంతికి శానలమై 

ఉచిళాలంకృత మై యుండడగును, వీలున్న యెడల తిల్లాన 

(వదమై, వలనీనట్లు దిద్దుకొనుట కత్యంక మువయు క్లమై 

యుండునట్లు ఉండదగును 

(ఫ్రైంకు లాయడ్ ర ట్నకు బూర్వము లూయీ 

నల్లీవాన్ (1858 19546) అను నాతడు 'వాన్తువుగకు 

ఆకక్రిను మైనడియు,  నులభ్యగ్రాహ్యా మైనడియం 



అధనిళ నాస్తునాదదులు 

వ్రయోజనాళ్ళక మైవదియు అగు మార్గ మేర్చరలిను 
“హ్రావము. ప్రయోజ్యళ ననునరించును” అనున దీతని 

నూత్రము ఒక కట్టడమునందు ఉపయోగించు బుద్ధి 
కుశలత, ఛాపదీ ్ తీ,భౌళిక ఆధ్యాత్మిక (క్రియాళతాసము. 
నీబినముచ్చయమే '(వయోజకక' అని ఆతని మఠము 
ఈ ఆరర్భమును ఫ్రాంక్ లాయడ్ నైట్ మరింత యకి 

రతెను సునమొక రూఫమును కళ్చించునపుడు 
ఆకిముఖ్య జీవిత నూ(శ్రమైన సరినర్తన సూత్రమును 

విస్పరించరాదని యీతడు పొచ్చరించెను ఒళ నమూనా 

లేక ఒరవడి "యేర్చరశునప్పు డది స్వతం[తముగొను, 

డ్రవృద్ధినొందుట శనుకూలించునరిగాను = జీనితవి కాన 

మును ప్రోత్సహించి దోహద మొనంగునదిగాను ఉండ 

వలెను ఈశని తరువాతి పెక్కురు యువక వాన్తుశారు 
లీకని కృతుకనుండి అనేక ముఖ్య సూత్రములను 

గ్రహించి జీర్ణించుకొనిరి శముకు నచ్చని విషయములకు 
కదులుగా కొన్నిటిని కొ క్తగా కళ్చించుకొనిరి 

శటికీలు వరునలంజో నువయోగించు పద్ధతిని మొట్ట 
మొదట (వ్రచేవెట్టనవాడు ప్రాంక్ లాయడ్ నైటు 
శాని సామాన్యముగా నీతడధిక శాంతిని శాంష౦చు 
శారుళాడు తరువాత వచ్చిన యువక నాస్తుశారులు 
శాశాయనమురిను అంతశక్కునగా వాడీరి అతడు 
శరచు ఆలంక రేణముల నువయోగించుబాడు యువక 

శాస్తుశారులు దీవిని నంవూర్ణముగ వరిత్యశించిరి నునువు 
శీర్చని శాకిగోడలను, నంస్కార హీనమై యశేచ్ళముగా 
'శెరిగన ఆటనిక వ్రళ్ళృతిని ఆత డఖిమా నించెను ఇలి 
వందొమ్మిదన శశాబవు శాల్ఫినికోద్యనుము యొక్క 
అనళష్ట చిహ్నములు ఐరోపా భానులకు |పకృశినై గల 

చిన్నచూపు వాత డా'ేఫించిను. స0ప్కారో రహితమైన 
యా ఆటవిక (వ్రక్శరికి మారుగా తరువాశి యువక 
శామ్తుశారులు ఉచ్యాననన భళా పీకిని ద్రషేపెట్టరి ఇంటిని 

నిలువ నీడగా సంఛాలించు అభిప్రాయమును సూచించు 

టకు శాబోలు ఆతడు భవనముల కన్నులు +౮ారులు 

నురూరము చొచ్చుకొని వచ్చునట్లు నిర్మించెను, తరుభాకి 
శామ్తుశారులు ఇట్టి ఫలిళమునే సొధించినను సైనద్ధతి 

వల్లగాళ వేరు విధముశై న యుషాయముల భనలంలించిరి 

రైట్ ఎప్పుడును అననములు మొదలగు గృవోన 

ma 

కరణములను గూర్చి ఆలోచించినవాడుశాడు ఆతడు 

నిర్మించిన శ్లవనములలో వీనికి (పని అత్యల్ప ము 

యువక చాన్తుశారులు (ప్రయాజవాత్శక గృవోవ 

కరణములవై ఆధికశ్రద్ధను ప్రకటించిరి అక డొక్కా 

క్క వుడు అలంకరణ (ప్రాయమైన మయొశేయొక 

కృతిని సాధించుటకు పట్టుబట్టి, ఇతర విషయములను 

చానికి గౌణముగా శేస, సొళర్యమునంటి యక్యనసర 

విషయమును గూడ విన్మరించువాడు శాలిఫోర్నియా 
లోని పొలీస్ అను నాతని ' కేనవట్టు శననమున' 
ఈ, 120 కోణముల నిర్మాణము, నక్షాళోను (9129) 
అననోవళరణ ములలోను కూడ బత్తి చూవబడినది యువక 

హీమ్తశారులు ఇంక దూరము పోకుండగనే, భవవాక్ళతి 
రచనలో లొందికను సొధించిరి నీరు సొంప్రదాయిక 
విభాగమును తిరస్కరించి యళ్యవనరాంశములను 

మా(త్రము స్వీకరించిరి గృవోంతర్భాగము విశాలముగా 

మండు అవశ్యళక, నక్ష గీయుటలో స్వాకంశ్యము, 

భవనము ఉద్యానములోనికి చొచ్చియుండుట, (ప్రళ్ళృతివె 

చాభారవడుట, వెచ్చదనము గలిగి, నహాజములు, 

స్థానముగా అభ్యములు ఆగు పరికరములనే నిస్తార 

ముగా వాడుటం॥వి వా రాదరించిన యంళములు 

వీరు పూర్వవిద్ధములై న పద్ధతులతో శృ ప్తివడక, (పయో 

గాళ్ళళ పరికోధనచే సమస్యలకు |క్రొ శ్ర సనూఛానములు 

కనుగొనుట అన్నిటికన్న ముఖ్యమైన రిశేషము ఇది 

యంతయు అమెరికాలో నివాన మేర్చరచుకోన్న 

లరోపా వాన్తుశారుల (ప్రభానమే వాస్తు శా 

యొక్కయు, విమర్శకుల యొళ్కంపు విలిన్నాఖిపో 

యములు సమకాలిక 'వాన్తువునందలి (వన్తుశాలిప్రాయ 

మును తెలియజేయును ఇధి యొకవీధముగా అమెరికా 

జై ఈన్య వాన్తువును ఐరోపొచాస్తు ఆదర్శనులతో నను 

న్వయ వరచు'కు యగును 

“మానవునకును, |ప్రక్ళశికిని లేళ అతని సరిసరము 

లకును గల సంబంధమును గూర్నిన భావమే. భేదళార 

ణము లూయీఫల్లివాన్స్ ఫ్రాంక్ లార్డ్ రైట్ అను'వారి 

వంప్రచాయములలో ఉనక రణ ద్రవ్యములు ఛాని 

ప్వాథాలిళ గుణముల ననునరించి గొరనింనవిడుచున్న ని 

ఇక ఐరోపాలో నన్ననో (ద్రవ్యముల ఆభావమే కనండు 



చున్నది అమెరిశా చాస్తువునందు సొన చాననరముల 

కొరకును, నిర్మాణాత్మక ములు ద్రవ్య వంజంధములు 

అగు శావముల [వ్రళటన కొరకును ఆకృతి యుద్జేశింవబడి 

చింపొందుచున్నడి ఐరోపా ఇాస్తువునందడి అచంచల 

విళుద్ధత్వము కలిగినదై, ఆకృతికొర శే ఆకృతి యన్నట్లు 

నిల్చుచున్నరి మానవ (ప్రయోజనములు దీనిలో అలం 

శార [పాయముగా (plan 1009) మాక్రమే భాసించినవి 

ముఖ్యముగా ఐరోపాలో అధునిళచాన్తువు మానవత్వము 

యొక్క పారమని చా యభ్మిపాయము ఇళ నిచట 

(వళ్ళకి తత్త్వము, చై ళన్యవాస్తువు (శ్రబలుచున్నవి* అని 

డబ్ల్యు ఎఫ్ డెక్చేటల్ (వ్రాసెను హెచ్ హెచ్ వోరిక్ట్ 

అను ఛాళ డిట్లు నుడివెను “ఈ [క్రింది లతణములను నా 

నిర్శాణములయందు గుర్తించవచ్చును భవనము [వధాన 

ముగ నీడవట్టు (ఢీశాతసములనుండి రకణము నిచ్చునది) 

శేల, గోడ, కన్చల యొక్క నమకలిములందు ఆది ద్యోక 

కము శావలెను ఆడి నూనవ పరిమాణములో నుండును 

భవనము, చానియందు నివసించువారికి సుఖావవామై 

గాొరవేచాయకముగా నుండవలెను నివనీంచునాడు 

శ్వీచ్ళను నుఖమును పొందునవుడు మామే బాన 

గృవాము జయ(వ్రద మైన నిరాణముగా భావింవదగును 

అది జీవిశానసరములికు 'వెనుళ వొంగుగా ఉండవలెను 

నివానమునకు నమీవమున నుందరమైన యుచ్యానవన 
మున్నవుజే నీవసీంచుతానికి తృప్తియు కట్టడమునకు 

ఉవయోగమును కలుగును గృహోంతర్భాగము ఉడ్యా 

నములోనికి చొచ్చుకొనియుండదగును భవనము, ఆందలి 

ఆనన పరికరములు, గృవోచ్యానము = ఇవన్నియు భావ 

సమైళ్యమును కలిగి యుండవలెను ఈ నిర్మాణము 

ఆరలివై నాధారనడి యున్నడి ఒకయరకు మరొకడానిని 

అనంభ్యాకముగ శేర్చుచు పోవచ్చును ఇది సరినర్హనము 

నకు మిక్కిలి వీలగు కూర్చు, దీనికి చేర్పు హూర్చు 

అసంఖ్యాక ములు దీనికి శాఖలు ఇష్ట్రమునుబట్టియు అననర 

మాను బట్టియు వర్పడవచ్చురు ఎన్ వాలెట్ అనుకాళ 

డిట్లనిను “ఐరోపాలో చాధ్గునిళ భవనములు చాలవరకు 
భననంతులకొరకు నిర్మింనతడినబి ఇక అమేరిశాలో 

చాధునిక కననముళిం దధికళాగము మధ్యతరగకొనార 

కొరవ కొట్టడినవి, అందుకే అమెరిళోలోని యిండ్లు 

అధనీక నాస్తువాదనులు 

అధికవంభ్యాకుల జీవితమునకు సంజంధించినవిమై జాతీ 

యకతకు చివ్నాములుగా నున్నవి * 

అమెరికా యాం (తిక దేళ మైనప్పటికిని, అధునిక మాన 

వునపలూ యో మంఫర్ణు ఉద్దేశించిన లత్యముమ సాధిం 

చుటలో నది సఫలమైనది “యంత్రముల నధిగమించు 

టలో మన సామర్థ్యము యం[త్రములను స్వాధీనము 

శేసికొని స్వోనయోగమునప భుళ్ళ వరచుకొనుటనై 

చాధారవడి యుండును యేం తజగక్తుయొక్క. లత్రణ 

ములైన బహిర్నుఖత్వము, న్యక్తిరాహిత్యము, 

శాటస్థ్యము = అను ధర్మములను మనలో జీర్ణించుకొను 

వరకును, మనము జీనశై శన్యము వంకకు వురోగమింప 

లేము అన్నజే నర్వవంపూర్త మానవత్వము సాథ్యమగు 

చున్నడి” అని మంఫర్డు భాలించెను 

ఇక మన దేశమందలి పరిస్థితులు పూర్తిగా భిన్నమైనవి 

ఇచట వాన్తుళాన్త్ర చింళన [క్రమపరిణామము నంతలేదు 

వరజేశీయ [ప్రభుక్వశాలమం దఖివృర్థికి ఆటంకములు 

"చిక్కు. కలిగినవి కాని యివుడివుడే జాగృతి కలుగు 

చున్నది యువకవాస్తు శారులు అధునిక చాన్తుపుయొక్కూ 

నిజత త్త్వ ము నాకళించుకొనుటకు (వయక్నించు 

చున్నారు నమశాలిక వాస్తుశారులలోను, వట్టణ నిళ్చా 
తలలోను అగగ్రేసరుడుగ భావింపవరుచున్న లీ-శార్ 
రిజీయర్ అను నొస్తుకొ్తుజ్ఞుని దర్శళళ్వమున నంకాబు 
ఛాజఛానియగు చండీగఢ్ లో ఆధునిక వాస్తు రంగమునను 

నగర నిర్శాణమునను గొవ్చ [ప్రయోగమని భెవృవడు 
చున్న నిర్మాణము సాగుచున్నది ఇది 'నామ్తవునందు 

మనపగల నువాక్తరమైన వారనళ్యముగ గర్వింపదగి 

నదిగా నున్నది ఈశాలిపు మన శవగములలో భారత 

ప్రాచీన 'జాన్తువునందలి అలంకరణ చక్రములను, ఆకరణ 

ములను అవలింలించుట విభాయళమని కొందరు నమ్మక 

ముగా చెప్పుచున్నారు శాలి ఈ నర్ధతిని నురూరము 

కొనిపోవుటకు వీలులేదు ఎందుకనగా, వొస్తువు యొక్క 

నమన్య ముఖ్యముగా భవనముల అంత రస్థలమునకు 

సంబంధించినది కావ్యాస్థల [ప్రాముఖ్యము గీనితరు 

చాకిడి ఆధునిళచాన్లును, ద్రవ్య భృళుశ్వమును ఇట్టిగాక 
ఛునవరిమాణమును బట్టే గణ్యత సొందుచున్నది ఘునవరి 

మాణనునీగా నీకుతఅములశే ఆనరణ చేయణడిన అన 



ఆధునిక శంగీకము 

శాళమని నిర్వచింపబడు చున్నది కేవల రీత్యథిమానమును 

చాటి చూచినచో, ఆవరణ కల్ఫించు తలములకు కప్కున 

|ప్రాముఖ్యమును, ఆనృశస్థలము (అనగా గృవోంత 

శ్యాగము) నకు ఎక్కిన ప్రాభాన్యమును ఈయనలెను 

మానవుడు తన జీవితమును గడువు ఆంత ర్భాగమునశే 

ప్రాముఖ్య మీయనలెను నున మెట్టు పరెశీలించినను 

అక్మిప్రాయ మొక్కటియే ఇక్యమును ఒక్కటియే 

“నై తన్యవంతము" అను వదమును |్రముఖి వాన్తుశారుడు 

ఉవయోగించినాడని  మనమునయోగించుటలేదు ఈ 

లతణను విళ్వజనీనము నను స్హడేశములు అధునిక 

నిశ్మాణమున నొశే గమ్యస్థానమునకు వురోగమించు 
చున్నవి 

డిడిలి 

అధునిక సంగీతము = ఆధునిక శాలమున గాన 
విర్య ముఖ్యముగా వడువిధరులుగా (ప్రదర్శించవడు 

చున్నది అవెవ్వియన 1 గాననళ, 8 శేడియో, 

శ ఉత్సవములు క టాకీల్కు 5 చాటకములు, 
6 వొరికథలు 7 భజనలు (గీజలి చేషభావలు, శాన 

ముల్కు [వనర్తవము మున్నగువాటియందు గలుగు 

[ద్రవిలమైన మార్చులననుసరించి సంగిశము, పొహిత్యము 

చశిత్రరశన మున్నగు ఆలిశ కళలతోగూడ గొన్న 

మాట్చలు కలిగిన వనుటకును, కలుగగలవనుటకును 

సందియము ఉండజాలదు 

వంగీశను మార్గమనియు లేశ్యమనియు రండు విధ 
ములు మార్గ సంగీశము సిద్ధాంతమునకు లోనై 

స్థిరమై మార్పునొండదు జేళ్ళసంగీశమనగా జనుల అభి 
రుచి ననుసరించి చాడుళలో నుండునట్టి సంగీతము 

వ్రశానర్ముదుని కాలములో పొడ౭డిన _కైరలీ రాగమున 
కును, శృష్టకేవరాయల కాలములోని ఖై రవికని, ఇన్చుడు 

శాడుళలోనున్న _శ్రైరవిశీని కేడముండును ఖైరలీ 
శాగమునపగల రచణములు తనగా న్వరములు, మూర్శ 

నలు, ప్రయోగములు, ఇని స్థీరములు (ప్రజల చాగరకత 

మాటికొలది, | కజలయందశివోనభానము లు మారుకొలది, 
వారానందించు నంగీకవుళాణిళో మార్పులు శానచ్చును 

ఇందును శాధారము “దేశీదేశే జబాబాం యద్ర 
వృాదయరంజకం" అనీ సంగీశ ాశ్ర్రముననేకందు 

జేళ్య సంగీతము |ప్రజాపామాన్యమునకు గలుగు రక్తి 
ఛానమువై నాశారపడుచున్నది కనుకనే తోడిరాగము 
నకు హిందూస్తానీతోడి యనబడు రూపొంతరము, సురటి 

శాగమునకు హింధూప్తానీ సురటి అను రూపొంశగము 

ఇళ్యాడులు నీర్చడుచున్నవి ఇటులనే కర్ణాటక 

వంగీఠళమనియు, హిందూస్తానీ వంగితమనియు సంగీత 

ము శేండు విధములై నది ఇట్టి 'శారతమ్యునును 

మన (ప్రాచీన సంగీత (గ్రంథకర్తలు (గ్రహించి రాగము 
లలో శద్దము, ఛాయాలగము అను శేదములను 

మాచించియున్నారు 

వాకుద్ధమై, వన్నితమై, ప్రాచీన నిర్ణ చాగ్గేయశార 
జలేళ నిర్షీతమైన నంగీకము గానవభలయందు 'మెండుగా 
వినదగును ఈ నంగీతము “శాస్త్రీయ సంగీతము... 

(Classical Music) అని వ్యవవారింవబడుచు న్నది 

శాస్త్రీయ నంగీఠనుందు [వకృతమున "పెక్కు నూర్చులు 

కలిగినవనుట విదితము అర్ధ శళాబ్దము [క్రింద గాయకుల 

నంఖ్యయు, (శ్రోతల పంఖ్యయు ఎక్కువగా నుండినను 

ప్రయాణ సౌకర్యములు విస్తారము లేమిశే గాననథలు 

తరచుగా జరుగళ అప్పుడప్పుడు జరుగుచుండెడిని ఈ 

శారణముచేత సామాన్యముగా ఒక (వసిద్ధ గాననథ 

రమారమి ఐదు గంటలు జరుగుచుంజెను పొడబడు కీర్త 

చాకమును మితముగామం'జెడిది విద్వాంసులు ఒకొక్క 

కీర్తనను చాలా విలంబముగను, నిశ్రాంకిగను పొడుచు 

పల్ల విఘట్టములో లిశేషళాలము సనిచేసి విస్తరించి గాన 

మొన'ళ్ళెడినారు సల్లవి మూడు కాలములలో ఫాడెడి 

సంప్రదాయ ముంకెడిగి ఇటీవల సల్ల విగానము వాడుక 

నుండి ఇంచుకతొలగి నురల నిప్పుడిప్పుడే |క్రొ_త్తరూను 
ఛాల్చినది (పన్తుక శాలములో కీర్తనల ఫంఖ్య ఎక్కున 

శేయుటయు, కీర్తనలు, శాగాలావములు ఆక్యంత వేగ 

ముగా ఫొడుటయు, స్వర కల్పనలు భాల వేగముగా 

అనగా విశేషభాగము [డ్రుకశాలములో నిర్వహించు 

టయ్కు రాగాలాపన క్లువ్ణముగా తేయుటయు శాన 

నగును దీనికి శారణము (ప్రజాఖిరుచి పాటకుల అభిరుచి 
అయియున్నట్టు విదితను, పూర్వపు విచ్వాంసులు 

స్యాళం[త్యముతోను, (పతిళా వ్యుతృత్తులతోను గానము 

జేవిడివారు. వర్తమాన కాలమున నిశేషముగా దీనిక 
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వ్యతిరేకముగా జరుగుచున్నది ఒక గాయటని చూచ్చి 

లేదా గాయనీమణినిచూచి, మరొక గాయకుడు శావి, 

గాయనీమణీ కానీ కొంత యనుకరించి, కొంళ యతి 

శయించి చమత్కృతులతో పొడుటకు (సయక్నించుట 

చేడు వవాజమైనడి విపరీతమైన రాగాలావనము, మిత 

మైన న్వరము, నాజాకనదగిన కో త్త సంగతులు, అన్య 

సంగీత క్రమముతో మిక్రమమైవ కళలు, ఆలోచించి 

అఆనుర్చుకొన్న 'రాగభాగములు, లెక్క వేని యేర్చరచు 

కొన్న వ్వరనమూవాములు, మృదంగపు వరునల ననున 

రించి నల్లించిన ముశ్తాయింవు స్వరములు, మున్నగునవి 

ఈళాలిమునందలి కొందరి శాస్త్రీయ నంగీతమునకు 

(ప్రక్యడ లత్షణములుగా నున్నవి ఇట్లు చేయుటచే నంగీత 
"గౌరవమున శెక్కువ భంగమొవర్చినళ్లెంచరాడు అచేక 

పద్ధతులలో నిది యొకటియనియు, ఇళ్లే ఇంకనుమార్చులు 

గలుగునవియు మన మూహింపవచ్చును ఐవువిధముల 

మరొళ పాతిక నంవశ్చరములలో పూర్వపు వద్ధతులచే 

కొట్టి విద్వాంసులు అనుసరించుట ఈ నకాశము కలదు 

జిటి శేడీయో శాలకేసము శెండు భాగములుగా 

నున్నది ఒకటి ాస్త్రీయ నంగీతము కెండు దేశీయ 

సంగీశము (Light Muse), అఘుసంగీశము-ఆనగో గాలి 

పొటలు స్రైశెంటీ అతణములు అనగా రాగలతణము, 

లయవిఛానము, శాళనిలంధనలు వమాన మేయైనను, 

శండవశాఖలో నంగీకవిశేషము. నం'కేపముగ గాగ 

విన్యానమున చున యనశాశము లేకుండ, సాహిత్య 

మునకు ఎక్కుడు (ప్రాముఖ్యము థర్చడుచున్నది 

విజ్ఞలప శాస్త్రీయ, జేశీయ నంగీతములు 'రెంటియందును 
ఆనందము నొందుటకు అవశాళను గలదు ఇతరులలో 

శాస్రీయవంగీకమునంరు అనంద మునుభవించుచారు 

అరుదుగ నుందురు ేశీయగిశముకూడ ఆనందకరమే 

యగుచున్నది (ప్రజలలో నలతణ నంగీశమునందు రనక్ణత 
గలవారు. అల్బనంఖ్యాకు అగుటచే, కేశీయ సంగీతము 

నర్థించు నారి నంఖ్యయే యెక్కువగా గన్నట్టుచున్నది 

శాని రేడియామూలముగా |వధక్శింపవిడు నంగీతములో 
ఇాస్ర్రీయ నంగీత భాగనుందు ఉన్నత శార్య|క్రనుములు 

(Concerts) ఒకగంట పదిహేను నిమిషముఖకు మీరచవు 

కొన్ని శార్యగ్రమనులు (వ్రశ్యేకముగా “రాగమునకును, 

అధునిక సంగీతము 

'శాళ మునకును, వల్లవికిని విని౦ెయాగింవబడి నబబరిబదు 

నిమిషములకు మించక జరుగుచున్నవి "దేశీయ నంగిత 

ములో ఇరువదియదు నిమిషములకు మించుటకు వీలు 

లేదు ఈ నియమముల ఫలితముగా నున కీర్తనలు, రాగ 

ములు, న్వరకల్పనలు మున్నగు గాన వ్రక్రియళ వైళా 

ఇ్యము మిక్కిలి నం'జేవింసలడి, స్వల్బపరిమికిలో ముఖ్య 

మైన లతణములను గాయకులు కనబరచుట కటర్థించు 

చున్నరి ముమారు అరగంట వేపు పొడదగిన కీర్తన పది 

నిమిషములలో ముగియుచున్నది కట్లవేళ సంవత్సరము 

లుగా జరుగుటచే, గాయకులకును, (శోతలకును విశ్రాంతి 

గను, విలంబముగను పాడదగిన కీ రృవలయందును, కాగ 

ములయందును వాంఛ శగ్గిపోవుచున్నది ఇట్టి కొత్త 

యలవాటు శోొప్పున గాన నథలలో సహితము, గాయ 

కులు కీర్తనలను రాగములను కోర్డిలో ముగించు 

చున్నారు పూర్వమొళవ్ఫడు తమిళచేళమునకు శెందిన 

సంగిత విద్వాంసుడు తోడి సీళారామయ్య యను గాతడు 

తోడిళాగముము ఎనిమిరిరోజులు పాజెడివాడని వతీతి 

గలదు ఇపుడన్ననో ఇరువది నిమిషములు పొడుటయే 

భునముగ నెన్నలడుచున్నది ఇంచుమించు రేడియో 

నంగీశ లతణములు గలదియే (గ్రామఫోను సంగీతము 

ఈ రెండువిధము లయిన సంగీత యంత్రముఖ నున 

నంగీతమును సంత ప్ప 'మొనర్చినని 

ఇశీడ యోలోని లలికనంగీశమునకు న౦పోలునకే సినీమా 

గానము (ప్రళృతమున [పజలను మిక్కిలి అకర్షించుచున్నది 

నినీమాగాన మని (భ్ర'క్యేకముగ చెన్చనవనరము లేదు 

ఎనిమౌకు |జ లిఖించిన నాటినుండి వాటకములు 

త&ీణించినవి వాటకరంగ [ప్రముఖులు "పెళ్కండ్రు సినీ 

మాలో చేరుటను మనము సామాన్యముగా శాంచు 

చున్నాను నాటకనులో గానమునకు లభించిన ప్రొఢా 

వ్యము నినీమాలో లేనందున నినీమాలో గానభాగము 

శక్కునయైనది 'కెలుగు సినీమాలు విశేషభాగము హిందీ 

సీనీమాలను అనునరించుటచేతను, ఫ్లేజ్యాకులు, శాద్య 

బృందము (00952), చేథ్యనంగీళము (Bak ground 

ఇ) మున్నగువాటి తోడ్చాటు అననర మగుటదేతను 

సీవీమా! హిందూస్థానీ సినీమా నంప్రధాయ 

ముల ననునరింఛి యున్నవి న్వచ్చమైన కర్ణాటక నంగీత 
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ఆధునిక సంగీకన్ను 

మునకు తెలుగు పినీమాలలో శాన లేదనియే చెన్న 

వచ్చును “శ్యాగయ్య ” “పోతన” ఇళ్యారి ఫిలులలో 
తప్ప శేషించిన కలుగు నినీమాలళో గానము చాలా 

భాగము హిందుస్థానీ పద్ధతుల నమనరించిన దై యున్నది 

సీనీనా [వదర్శకులు, నిర్మాతలు, ఇచ్చగించివచో తెలుగు 

సినీమాలిలో శాక్త్రీయగానము విస్తారము (ప్రవేళపెట్టు 

టకు అవళాళము కలదనియు, అందుచేత నీనీనూలోని 

విలువ (Entertainment Value) తగ్గదనియు చెన్న 

వచ్చును తమిళటాకీలలో శాస్ర్రీయగానమునకు చాలి 

ప్రాభాన్యము గలదు ఆయినన్సటికిని తమిళ సీనీమాలి 

వినోదపువిలున తగ్గరు నీనీమాపాటలలోని సంగీత భాగము 

మిక్కిలి క్లువ్లమై చేశీయగానము [వ్రభాన మగుచున్నది 

ఇట్టిపాటలు (వేకకుణు తరచుగా వినుటచే శాస్త్రీయ 
సంగితమునంధు (ప్రజలకు అభిలోన శగ్గిపోవుచున్నది ఈ 

శారణముచేత వీరీమాగానము ఆదర్శమగుచున్నర నుటకు 

(ideal నంట) అవళాళము కలదు 

నాటక రంగమందు శా స్రీ యనంగీశమునకు పూర్వము 

ఎక్కువ ప్రాధాన్య ముండెడిడి కొన్నీ నాటక నమాజి 

ములకు సంగిక విచ్యాగునవు లుండెడివారు ఈ వాడు 

అట్టి సద్ధతులు లోపించుటచేశ నాటకములు ఇాస్త్రీయ 

వంగీకాభివృద్ధికి తోర్పడళాలకున్నవి మరియు నటకుడు 

'పొచ్చయిన (శుతిమీర అందరును వినులాగున గొప్ప 

కంఠముతో పొడనలనీ యున్నది నటకుని గానమునకు 

విశ్రాంతి యెక్కున గనుక (వ్రసిద్ధమైనట్టిదియ, నిర్జష్ట 

మయినట్టీగియు కైన ఇాస్త్రీయ సంగీకము ఛాటకరంగ 
మందు ఉరయోగింశుటకు మిక్కిలి ఆవశాశను గలదు 

హరికథా కాలకేవములలోని సంగీతము శాస్త్రీయ 

నంగీకళా ఖలోని కే నచ్చుచున్నది |దేస్తుత శారిపు కథకులు 

చెక్కండు వంగీఠమందు నుకితీతులు గాకున్నన్ను క్వర 

శ్ఞునము కలిగినళారు శాకన్నను, వారు పాడెడు కీర్త 

నల, దరువులు మున్నగునవి సు|క్రపిద్ధ సంగిత పండికు 

లకే రచింనబడినవగుటరేశను, శొలుదొ త్త ఆదికట్లనారా 

యణచానుగారు, పీంథకోజము వంచాంగ శ 1 శస్త్ర 

యార్, మైనంపాటి నరసింగరావుగార్కు శామాయణం 

నీశావకిగారు మున్నగు (ప్రముఖ సంగీత నిచ్వాంసులి 

చనుకరించుటరేతశేమి, చారియొడ్డ కొంత [గ్రహించుట 

చేతకేమీ, శాస్త్రీయ నంగితన్వరూవము కొందరి చేతు 
అలో విశేషముగా మారుటలేదు శాని రెండనకరగతి 

కథకులు కొందరు న్యక్రీయ రచనలతో నభలు నిర్వ 

హించుటలో, పంగీతములో తమకుగల అల్సజ్ఞానమును 

వెళ్లిడించుచున్నారు ఇది శోశనీయము వీరలు సంగీక 

కృషిచేసి న్యరళ్ఞాన మార్జించి అతణయు క్షమైన వంగీత 

ముతో వారిక శాశాల'చేనములు చేయుట అననరము 

ఉత్సవములు, ఊరేగింపులు, వినావోది శార్యములు 

సమయములలో వాద్యగాం[డొనర్చు నంగీతము 

శాత్ర్రీయ నంగీతమే శాని, ద్రవిడదేళమందు నాగన్వర 

'శాద ర (శావాళవార్య) విచ్వాంనులు ఇహునంభ్యాకు 

భక అచ్చట కాన్త్రీయనంగితము. మహోన్నత 
దళలో నున్నది మన యాంధ్ర దేశములో సహిశమిప్పుడు 

నువ్రపీద్ధ నాగన్వరవాద్య విజ్వాంచుల నంఖ్య పెచ్చు 

చున్నందుళకు నునము సంత్రసీంవన లెను 

భజనలు, నప్రావొములు ఇళ్యాది సమయములలో 

ఇాస్త్రీయ నంగీశమునకు 'కావుండజాలదు. ఒక నేళ 

యున్నను (పేతకులు భ క్రీవరులై నిమగ్నతతో (ప్రవ రెం 

చుట ఆశయనుగుటశేతను, దీర్చ శాలముగా శరుణము 

అలో నంగీత విద్వాంసులు పాల్గొనకండుటచేక ను, 

ఇా్రీయ నంగీశమానండించేడు ఆనళాళచు భజనలో 

లేకున్నది నురియు *వాలేళాను, వారేకృష్ణ" ఇళ్యాడి 

చొమములు ఆనేకవందల పర్యాయములు శాళములికో 

ఉచ్చరించుటయు, తరంగములు మున్నగునవి విశేషముగా 

పొడుటయు, ఈ శాఖలో బేర్చరులయినవా'రే భజనలలో 

మిక్కుటముగా పొల్గ్లొనుటయు, ఇందులకు మరికొన్ని 

శారణనులు కాని ఇట్టేసమయము లలో ఇాశ్రీయ నంగి 

తము |ప్రదర్భించుట శెట్టి యళ్యంతరము ఉండజాలదు 

భరతనాట్య (ప్రదర్శనములిలో ఈనాడు తగినంఠగా 

శాస్త్రీయ వంగీకమునకు స్థానము లేకున్నది ఇంకేగాళ 

చేడు నాట్యనమయమున నటకుడే గానముజేయుట 

ఇాధ్రీయవడ్థకి పూర్ణము ఇన్లే జరుగుచుండెడిది ఇక 

బుజ్జకథలు, లీశిభాగవతములు,  జూనవద'గేయనులు 

మున్నగునవి చేశీయగానమున వినియోగమగుచున్నవి 

(వగ్రభువరిపొలిన మంతరించి (ప్రజాపొలనము నుష్ట్రీర 

మైన నవీనయుగమందు (వజలే సర్వవిధముల సంగీత 



నంష్థకు చేయదగిన సేవ చాలగలదు విర్యావ్యా బ్లు 

వైద్యము, వ్యవపాయము, పరిశ్రమలు, [వజాసౌకర్య 

ములు ఇశ్యాది నర్వవినయ ములయందును (గ్రభుశ్వము 

చారు మిక్కిలి శ్రద్ధవహించి, ఎట్లు నిర్వహించుచున్నారో 

ఆళ్ల సంగీత విషయనుందును వారు శ్రద్ధను కలుగ కేసీ 

కొనవలనిన అననరము గలదు |ఫ్రభుత్వమువారు పకి 

శాష్ట్రమందును నంగీతనాటక “ఎళాడమీలు"” స్థావన 

శేయుచుండుట (ద్రశంసింవ దగినది కావి ఇంతన్మాథ్ర 

మున [వజలలో సంగీత విళ్యావ్యాస్తి కలుగచేరదు 

(వతి నగరమందును, |గ్రానుమందును, [ప్రజలు సంగీత 

సమాజము లేర్చరచి, నంగీత నిడ్వాంసులను రావించి 

పత్కరింపనలెను (ప్రజలెల్లరు వివావోది శుళభకార్యతు 

లందు ఉ త్రమగాయకుల నావ్యోనించి గొరవింపవలెను 

కేశాలయ ధర్మకర్తలు మళాధినతులు, విరివిగా సంగీత 

నభలు జరివీంచి సంగీతపోవణకు పూనుళొనవళెను 

విడ్యాలయముఅలో సంగీతవిద్యకు ఉచితస్థానము కలుగ 

"క్రేయనలియును (ప్రతి (గ్రానుమందును సంగికనిచ్యాలయ 

ములు 'నెలకొల్పబడవలయును ఇట్టే మార్గము లింక 

ఎన్నియో కలవు ఇబ్లొనర్చినశో సంగీత మునకు పూర్వపు 

ఇాన్నళ్యము. లభించును శవం సంగీత 0 శతు 

ర్వరగ్గ ఫేల ప్రదం” అనునట్లు నంగీశమున శాఛారమైన 

వాదము నుఫౌనీంచినచో చతుర్వర్లను.9ను పొందగలుగు 

దురు బ్రవ్మా, విష్ణువు, మ హేళ్వరుడు, నాదమే న్వరూవ 

ముగా గలవారు గాన వారు నాదముచేతవే యుపొ 

సింపవడుచున్నారని 

(1) శ్రివర్గ ఫలచా స్సర్వే దాన యళ తపొడయః 

వళ తృంగీత విజ్ఞానం చతుర్వర్గ ఫల ప్రదమ్ 

(శవనర్వన్వం) 

(8) శాడోపానకయా కేశా బ్రహ్మో విష్ణు మహేశ్వశౌ 

భనంత్యుపాసీకా నూనం యస్మాదేశే శచాత్శళాః 

(వంగీత రళ్నాకరము) 

అను ల్లోకద్వయముచే విడికనుగుచున్నది 

పోరా 

శ్రీ ఆనందగజవతి మహారాజు = కందొమ్మి 
దవ శశాలి ఉత్తరార్థమున వంగీక పాహిశ్యాది విద్యలను 

పోషించిన బారిలో (శ్రీ ఆనందగజినతి మవోరాజును 
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థ్రీ ఆనందగజపతి నహారాజు 

"చీర్కొనవలెను వీరి పోనణమున అం(్రడేళమున 

సాహిత్యమునకు చక్కని (పొపు అభించినడి వీరు 

81.18 1860 న అన్మించి 88 5 1897లో న్వర్గన్లు లెరి 

౮ అనందగ౭వతి మవోరాజు జన్మించిన రాజనంళము 

ఆంగ్రరేళమున చివరివరకు ఆంగ్లేయులతో పోరిన 

"గౌరవమును పొందినది ఈ నంళమునకు మూ౭పురుషు 

డైన మాధవవర్మ [క శ 501 లో ఉత్తరదేళమునుండి 

కృష్ణాకీరమునకు తరలివచ్చి “రాజ్యమును. స్థావింశెనని 

లకిస్యామొకటి కలదు వీరి సంఠకినారు గోల్కొండ 
నవాబుకు వసోయకులుగ నుండిరి వీరిళో నొక 

రయిన పూసపాటి మాధవవర్శు 1 658 లో విశాఖవట్టణ 

(ప్రాంళమున భాజ్యమును ష్థాపించెను ఈతని తరుచాశ 

(వభ్యాతి! వచ్చినవారు 1157 లో బొబ్బిలి యుద్ధము 

చేసిన పెద విజయరామ గజపతి 

శీ ఆవందగజవతి జనకులగు (శ్రీ, విజయరామ గజపతి 

1658 నుండి సరష్థానమును పొలించిరి దతిణ భారతమున 

ఆంగ్ల విడ్యాభ్యాప్తీకై కృషిచేసిన వారిలో వీర్య 

గణ్యులు ఆంగ్ల సంస్కృత కళాళా౭లను వీరు విజయ 

వగరమున స్థాపీంచిరి వీరి కృషికి మెచ్చి ఆంగ్ల ప్రభుత్వము 
వీర మువోరాజి "శే సీ యఫ్ ఐ' అను లిరుదములిచ్చి 

గొరవించెను 
నీర వుతులు అనందగజనతి మనోరాజుగారు ఆనంద 

గజసక తల్లి (క్రీ, అలక గా'కిళ్వరీ మహారాక్ఞి భార్య, జయ 
వూరు రాకుమారియైన |శ్రీవనకుమారి (క్రీ ఆనండగజనతి 

శనుకు జారనుఖు లేకుండుటచే, (శ ఫానపాటి విజయ 

శామగజపతి నువోరాజులను ద కవు కునిగ (గ్రహించిరి 

శ్రీ అనందగజవతి మురోరాజాగారు లహుఖాషా 

కోవిదులు, నంగీక సాహీక్యే త్తలు, సుందర విగ్రహలు 

అంగ్లేయు లీఠని (0౧269 Charmmg) ud కీర్తించిరి 
ఆనందగజవకి చూవీన అభిమాన శారణముగో విజయ 

నగరము పండికులకును, శ్యాన్రవేక్షలకును, పాహిత్య 

కుళికును శం ధ్రమయినడి 

& అనండగజవతి నువోరాఖః 4 భాగవతుల పారి 

శాశ్రి యొద్దను, ముడుంబ్లై నరసింవోచార్యుల యొగ్గను, 

మేజర్ శామ్ శా శః , లింగం అణకీ వండితుఖ 

'యొద్దను సర్వవిద్యల నక్యనించిరి నువారాజుల ఆంగ్ల 



థ్రీ అనందగణవతి మహారాణా 

భాషా కోవిదత్వమును మెచ్చుకొని ఆంగ్లేయులు వీరికి 
చిన్నతనమునణి "గౌరన డాక్టరు పట్ట ఫడానము గావిం 

చీరి వీరికి వీణారాదనమందు అధికమైన కౌళ 

మాశము లుంజెడివి పారనీశాది భానలలో వీరికి పొండి 

త్యము కలదు 'ఆర్యతవాం(ధ్రకలి పంచ నిళ్ళాత్నిలైన 

(శ్రీ తిరపతి వేంళట కవులు 'నీము చూచిన ఛాజులం 

నొక్క విజయనగర మహారాజు వేశ్తః యని వీరిని వ్రళం 

పించి స్వీయ కవిళావధూటివీ నమర్చించిరి వీరి ఆస్థాన 

చుళో మనోవండికులు, 

శవుల్కు గాయకులు |క్రీణా 

విపుణులు, నటులు, ఎందరో 

మవోనుభావు లుండెడ్వారు 

ఇ కారాగణ మద్ద స్థుడయి 

ఈ రాజచం దు డు పకా 

శిరుచాడు 

(శ్రీ) అనంరగజనతి సహో 
శాజనకు రూన్లక్షముల నథిన 

యింన కేయటయన్న 
మిక్కిలి యిష్టము సంచ్ల ఫో 

రూపళముల 'వెన్నిటినో నారు 

ఆదరించి అభినయింపశేసరి 

అభిజ్ఞాన శాపంశలను 

రశ్నాన మొదలగు నాట 
కము కిందు గలను నటు 

డుగా నాటకకర్తగా 

వీచ్వాంచుడుగా థ్రీ గోనుకం 

ఢ్రీనివాసొనా వ్యల ఈ 

శాజుగారి యాశ్రయమున 

(వ్రభ్యాతివహించికి వీరి బోమునున వటటలు, న  ర్తకులు 
ఎందరో కృర్థినొండిరి, 

శీ) ఆనందగజసతి మహారాజు పోషించిన వేండితులతో 

od రామానుజాశార్యులు చొడిమెళ్ళ గానుమూ రి 

వంకులు, గురజాడ అప్పారావు వంతులు మొదలై న 
(పశిభావంతులై న ప్రాజ్ఞలు కలదు కారిక భా విశానుహ్సు 

చన అదికట్ల నారాయణదామగారి (వ్రతీకను చూచి 
మవోళాజు ముగ్గ డగుచుం డెడినాడు 

శ్రీ) అనంరగజవతి మరోళాజు హీందానంధు 

సంప్కలళణమునందు గూడ కృషిలేనెను, పొందువలభో 

కన్యాశుళ్కమును దుళాభారము వ్యావీంచియున్న శాల 

మది ఈ మరోరాకీ దురాబారమును రూవునూవృటకు 

కవ్యాపల్కమును గురించిన అక్క అను తన యాధ్వర్యత 

మున నిద్ధముబేయించి తన సోంఘ్క దై శన్యమును 

(వ్రకటించుకొ నెను మవోరాజుగారి ఈ శృమీ గురజాడ 

ఆప్నాళావుగారి కొన్యాళుల్క చాటకరచనకు దోవాద్ర 

మొనగీనది ఆఅప్పారావుగాగ 

ఈ ఛాటకమువకు మవిరాజఖు 

ళ్ళతిభ క్త గొ నుండి దానిని 

అభిమానించెను 1897 ల్లో 

మవోళాజఖ యొక్క ఆశాల 

చృుకివలన వారి సంఘ నం ః! 

రణ కని తగినంతగా ఫలించ 

లేరు ఆనందగజనతి మహి 

రాజారెయెక్క పోవణమున 

“ెలుగువోర్స్' అను అంధ 

ఆంగ్ల వారపత్రిక యొకటి 

ఆనాడు వీజయనగరమునుండి 

వెలువడు చుంజెడిది కందు 

మహోళాజూవారి ఆస్థాన పండి 

తులు అంధధాంగ్ర భావలలో 

రచనలను (వకటించుచారు 

(శ) అనందగజవలి మహో 
"రోజునకు నమప్యావూరోణ 

నున్న మిక్కిలి ఇష్టము కను 

విద్వళ్మవులనే, క ప్టమైన 
సమన్యబను పూరింవించుట, చమళ్ఞారనులై న నంస్కృళ 
శోముల నాల ధ్రీకరెంవ వేయుట, తెలుగు వధ్యములను 
సంన్కృశీళరించుట నువాళాజుగార నిత్యవ్యానంగములు 
శాముకూడ మెయా నమస్యలను పూరించిరి నంశ్షళ్త 
టోళములను, కెలుగు వర్యముల 'నెన్నింటినో రచించిరి 
లీరియీ రచనలు వొడయంగనుముగా మండును 

వాడు పొహిళ్యాదుంలో కృషి జరిగినను, వరిళోధ 
చలు ఇరిగినను, ఎవరికై నను అనంధగజపశీందుల సాహా 
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య్యము లభించుచుండేడిది మాక్సు ముల్లరు పండితుడు 

శలశెట్టిన బుగ్వేద నంహిళా డమ్ముద్రణమునకునుు, 

సంహ్కృతే వాశవ్నశ్య ము ద్రణమునకును, ఎందరో కాశీ 

వండికుల (గ్రంథ ము[దణమునకును, మున్నీమనాన్ముద్ 

పొచ్ళామియా సాహెబుయొక్క. “ఫరవాంగే ఆనంద 

శాక్" అను ఉర్దూ నిఘంటువు ముుద్రణమునకును 

మవోరాజు శారజభూతుడు గురకొడ (శ్రీరామమూర్తి 

గారు రచించిన "కవి జీవితములు" అను కవుల చరిత్రకు 

మనోళాజు యొక్క సంపూర్ణ [పోశ్నావాము అభించినది 

మహారాజునకు సంవ్కృాంధ ఛభాషంలతోచాటు 

లాట౯, ఫార్సీ, ఉర్ణూ, (ఫెంచి భామలలోకూడ మంచి 

ద్రజేళము గలధట ఈ నునోరాజు వరదరాజ కృతమగీ 

లఘు 'కౌముదిని కొంతవరకు శెనీగించెను వీరి కాంగ్గ 

రచయితలలో జా౯ా స్ట్రూవర్టుమిల్, హెర్చర్టు స్పేకాసర్, 

ఫోక్ మొదలగువారియం దఖిమానము లీళాంగ్లమునను 

ఛాఅ రచనలు చివివారు 

ఇన్ని (ప్రతిళలుకల నువో[పభువై నను ఆయనలో 

చాడంబరముగాని, బొద్దత్ణముగాని లేకుండెను వాడు 

వండిశ పొమరులయం దభిమానదృష్టి కలచారు వారి 

నుగుణ సంసదను గురళాడ అప్పారావుగారు తను 

డైరీలలో సముచితముగ స్తుశించినారు 

అనందగజసతి నువోఠరాజు తను తండ్రీవలె వైస్రాయి 

శాన్ఫిల్ నభ్యలును, జీ నీ ఐ ఇ బిరుదాంకితులు నై 

యలళారిరి 

కానీ 

ఆనందవర్దనాదార్యుడు = కాలము సమకాలి 

కలు; శారతీయ సాహిత్యళాన్త్హ్రము కాఖో వశాఖలుగా 

లి వ్షరిల్లినది నుప్రపిద్ధులైన సాహిత్య ఇత్ర కారులలో 
శ్రీ ఆనంగవర్థవాశార్యుడు ేశెన్నికగన్న చాడు 

ఈతడు శాక్మీర దేశీయుడు 855 8844లో 

శాశ్మీరదేశము. శేలిన యనంతినర్శ యాస్థానము నీ 

విద్యవ్మణి యలంకరించి యుండెను అవాడు ప్రఖ్యాత 

పండిళక వులకు శాష్టీరను శాణడాళశియ యుండెను 

ను|ప్రసిర్ధులయిన విచ్వాంనులలో ముశ్రాకణుడు, శివ 

స్వామీ, రళ్నాకరుడు ముల్నేగునా రానందవర్ధరునితో 

పాటుగా ఆనంఠినర్మ నళ్లను భ్లూవిqచియుండిరని రోజ 

అనందవర్థ నారార్యుడు 

తరంగిణి చెప్పుచున్నది సనుకాలిక మనికవులలో 

చాయకమణి యనదగు ఆనంద వర్ధనుడు క్రీ శ 800 

(ప్రాంశమందున్న ఉద్భటుని ఇేర్కొ వెను (కీళ 900 

(పాంతమందుండిన రాజ శేఖరువిచే కాను (వ్రళంనింవ 

బడెను కావున నీఠడు తొమ్మిది పది ₹ళాబ్లిముల నడిమి 
వాడై యుండు ననియు, ఈతని శావ్యరచనాశాలము 

శ్రీ ౪ 840.870 వరకును అయయుండు ననియు 

చార్మితపలు తఠంచుచున్నారు 

వంళము ఆనంద నర్గనాచార్యునిది శాకొనక్ష 

నంళము శాళ్ళీర పండిత వంశములలో రాజానక వంళము 

మిక్కికి (పతిష్టగన్నది నువి విచ్వాంచులు, రచయికలు 

ఎందణెందరో ఈవంళమున నుద్మవించిరి రుయ్యకో 

మమ్మటాదులగు వాలింశారిక (శేష్టులీ కోవలోనివా'రే 

ఆనందవర్గనుని తండ్రి నోణవండితుడై నట్లు బేవీళకకము 

వలన తెలియుచున్నది 

ఆనే౦దవర్ధనుని కృతులు = ఈ నుహోకని రచించిన 

(గ్రంథములలో డేవీళతళము, విషనుశాణలీల, అర్జున 

చరితము, ధర్మో క్తను వినృఠి, ధ్వన్యాలోకము ముఖ్య 

ములు విషమకాణలీల, అర్జున చరితములు (ప్రాకృత 

శావ్యములు చేవీళతక ము యమ కాది శక్టాలంశారముల 

తోను, గోమూక్రికాది చిత్ర లంధములతోను విలగిల్లుచు 

*ఆవందవర్ధనుడు మహితధ్వవి క ర్తయే కాదు, చిత్రక్రవిణా 

ధురీణుడు' నగునని యా కలీం[దుని నవ్యసాచిశ్వమును 

'పెల్లడించుచున్నడి దీనికి కయ్యటుడను శాక్టీరనండితు 

డొక వ్యాఖ్యను వ్రాసెను ధర్మకిర్తి రదించిన ప్రమాణ 

నీళ్ళయనను (గంథమునకు వ్యాఖ్య ధరో త్తమ యను 

నది చానికి అనందవర్ధనుడు రచించిన వివరణమే 

ధర్మో త్తమ వివృకి 

థ్వవ్యాలోకము  అనందవర్థనుని విస్తార యళన్సు 

నకు మూలశారణమయినది యాతవి ధ్యవ్యాళోళము 

ఆలంశార శ్యాన్ర్రమునశెల్ల శిరోళూసంనున నొన్బీన డీ 

(గ్రంథశాజము శావుననే వేదాంఠళా్త్రమునకు వ్యాన 

నువార్టి (బ్రహ్మానూత్రము శెట్లో, వ్యాక రణమువకు 

పొణివ్యాచాడ్యులి యస్టాఖ్యాయి మొట్టో సాహిత్య కావ్య 
మునవు (క్రీ మదానందవర్థనులి ధ్వవ్యాళోక నుశ్లే యని 

విమర్శకు లుగ్గడీంచినారు. లలితమైన శావ్యళ శ్త్వమయును 
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ఆనందవర్దహాచార్యుడు 

నిరూపించు. వీ ధ్వభ్యాలోకమును రచించి యానంద 

వర్ధనుడు సళల సవృాదరయ హృఠయానంద వర్ధనుడుగా 

నవ్వర్దుడ్రైనా డవి రసిక శేఖరులు (ప్రళంసించినారు ధ్వన్యా 

లోళమున |ప్రతిషాదింవబిడిన నూర్గము'ే శిరసావహీంది 

యానంకరిశాలంశారికులు ఫలువురు సాహితీ విమర్శ 

ములు ఫొగించి (గ్రంథములను వెలయించినారు 

ధ్వన్యాలోళమునే నన్భాదయాలోక మవియు, 

శాశ్యాకోకనునియు వ్యవహరించుట గలదు ఇది శారిళా 

హావమున నున్న ధ్వని యను మూల[గ్రంథము-చానిి వై 

అలోళనును వృత్తియు శేరి ధ్యన్యాలోకమైనది ఇది 

వాలగు భాగములుగ విళజింపలడినది దీనిలోని భాగము 

లకు ఉల్యోతము లలి "వేరు 

కారికాక ర్లయీ అవందవర్ధనుడును భిన్నుణు కార 

ధ్వభ్యాలోకములో శారికలను సవృాడయు డను నతడు 

రచించెననీయు, ఆ కారికలకు ఆలోళ మను నృక్తివి 

మాత్రము ఆనందనర్థనుడు నికంధించెననియు కొందరు 

విమర్శకు లొక వాదమును లేవదీసి! ఈ |గ్రంభ్రములో 
నవ్నాడయ శజ్ఞము తరచుగా వచ్చుటయు, జోశన 

వ్యాఖ్యానమును రచించిన యలఖినవగు వు డచటచట 

*కారిశాళారుని నక మిది, వృ క్షి కారునీమత మిది'యని 

వేరుచేసి చెవ్పుటయు ఈ చారమునప చారికీనినవి శాని 

చక్కగా వరిశీలించిన విచ్వాంనులు శారిశావృ త్తి రూన 

మైన సంపూర్ణ ధ్వవ్యాలోక (గ్రంథ మునకు క ర్త యానంద 

వర్ధనురే యని నిశ్చయించినారు ఆలంకారిక నం|ప్రచా 

యముత అనందవర్థనుణే ధ్యన్యాలోక రచయిత యని 
(త్రసిద్ధి గలదు రాజశేఖరుడు, కుంకపుడు, మహిమకట్టు, 

జేమేందుడు, ఊొనుచంద్రుడు, ప్రకీవోరేందు రాజు 

మొదలగు "పెక్కురు పాహిత్యళాన్త్ర కారులుకూడ అనంద 

వర్ధనులే శారిశావృత్తులు రెండింటిని రచయిత ైొనట్లు 

శెలివియున్నారు. ధ్వని |క్రస్థానము (గ్రంథరూసము 

బొంది సట్టిది) స్యోవళ్ణ మైనట్లు ఆనందవర్ధనుడే రచించెను 

ఈ [గంథమున గన్ఫట్టు నహృడయ శబ్దము శారిశా 

శర్త నానమథేయ నునుటకు తగిన ద్రఐల ప్రమాణములు 

శేవు శావ్యత క్త్వజ్ఞుడగు రసికు డనియే చాని కర్ణము 
చెన్సుట యుక్తము ఆశినవగునుడి కారిశాక ర్లను.. 
వృ త్తికర్దను చేరురేని చెప్పియుండుట పాఠక పొళర్యా 

ర్థమే యనియు, వస్తుతః ఆకవికి కూడ ఆనందవర్గనుడే 

ధ్వవ్యాలోకక_ర్ల యనునదియే యఖిమళ మనియు, 

చాతని భరకవాట్య శాన్ర వ్యాఖ్య యగు అభినవ భార 

తిని పరిశీలించినవారికి కెలియళపోదు 

ధ్వన్యాలోకము, సాహిత్య శావ్రము = శాన మనగా 

ఇాసీంచునది అనధిగళార్థ జ్ఞానమే శాననము నకల 

(వ్రమర్థిపాధళ ముతిగు రస్రాదులను గుటించిన క్లానసాధన 

మగుట సాహిత్యము శాస్త్రము. విశేనముగా ధ్వన్యా 

లోకము (వమాణాంతర మువలన శెరలియరాని ధ్వని 

న్వరూవమును నిరూసించునదగుట చానిక శార్రశ్వము 

న్యుప్రనిర్ధము “ఆతందనర్థవా చార్యులు ఈ శాత్రుము 

చ్వోర నవ్మాదరయ వృొరయములయందు 'జేచాలయాది 

ధర్మపంస్థాని ర్థాణమునవ లె శాశ్వత మైన (ప్రతిష్టను పొందును 
గాక!” యని నుడివిన యభినవగుప్తాచార్యులు ధ్వన్యా 

లోకము ము క్రకంరమున చెప్ప'నే చెప్పిరి 

గ్రంథ ప్రతిపాద్యము = [వథ మోడ్యోతములో (ప్రతి 
పౌొడింవబిడీన వినయము లివి 1 ధ్వని యనున దొకటి 
లేచే లేదను ధ్వన్యభోవ వాదుల వాదముల యేనువాదము 

వాని ఖండనము 2 వాచ్యార్థ వ్యంగ్యార్థములు రన 

ధ్వలియే శావ్యాక్మ ధ్వని నవృదయిక వేద్యము 

8 ధ్వని నిర్వచనము ఆశజేన నమాసోశక్ర్యాదు అగు 

నఠంకారములలో ధ్వని యంతర్మూళము శాదు భ్యని 

బుధనమ్మతము రనధ్వనియే శావ్యాత్మ యను విషయ 

మున అనుభవ (ప్రమాణము. ఇలివాస (ప్రమాణము 

శీ ధ్యవి భేదములు అవికతత 'వాచ్యధ్వని, నినశశాన్య 

పరవాఛ్య భ్వని 6 ఖాక్తవాదము భఖ క్తిధ్వనులు 

లిన్నములు భా క్షచాద నిరననము 6 రనపతీకి రన 
(వ్రశీతి శన్దములనలన గలుగదు రనము సామాజిళనిష్టము 

ధ్వని నిర్వచింనరాని దనుట యు క్లము శాదు 
ద్వి తీయోద్యోశళము . 1! అవివతిత వాచ్యధ్యని 

యర్గాంతర సం|క్రమిశము...అత్యంత కిరన్మృతచాచ్యము 

నను విధమున "రెండు తీరులు, ఉదావారణములతో తన్ని 

రూవణము క నివకి శాన్యవరవాచ్యము నంఆత్య 

(శ్రమవ్యంగ్యము. అసంలిత్య కను వ్యంగ్యము నని రెండు 

విధములు 8 ఆసంలత్యు కమ వ్యంగ్యము రనము, 

శానము, రసాళాన కావాళాసములు, ఖానళనుము 

0 



మొదలగు రూవముల విలసిల్లు విధము కీ రనపదాద్య 

లంళారముల వ్వరూవము 6 గుణముశికు అలంకారము 

లకు భేదము 6 శృంగాళాది రనముల కనుగుణము లైన 

పరన్సర గుణాదులు 7 నంఠత్యక్రమ వ్యంగ్యము 

లోని యవాంతల భేదములైన భట్టిళ క్తి మూలధ్వని, ఆర్థ 

శి మూరధ్వని, 8 గ్లేషకు, ఆర్థళ కీ మూల ధ్యవికినిగల 

భేదము, 9 అలంకార ధ్వని కుచావారణములు 

శృతీయోద్యోశము = 1 వ్యంజకమునుబట్టి యేర్చడు 

ధ్వని శేదములు ౨ వర్ణవద వాళ్య సంఘటచా |ప్రజంధ 

రూపక యులై న వ్యంజక ముల వలన 'వేర్చడు వివిధ వ్యం 

గ్యములు తదుదాహారణములు కీ అవమాన, మధ్యన్లు 

సమాన, దీర్చనమాన రూనమైన సంఘటనా స్వరూవవ.ం 

4 రసోత్పత్తి, రపచర్వణను, వయళంళారము లేరన 

యిల కనుకూళములను చర్చ ర ఇకి వృత్తమునకు 

రసమునకుగఖ సంబంధము, మను క్రీజ్ విభక్తులళోను 

క .శ్తగ్ధిత (ప్రత్యయ ముఠతోను, సమాసాదులతోను అనం 

అత్య (క్రమధ్వని ధ్వనించు విధము, రనవిరోధులు 

6 ఒళ శావ్యములో ముఖ్యమైన రన మొకటియే 

యుండును కక్కినరసము లవ్రధానములు వాచ్యార్థ 

గమ్యార్థములి శేదము గుణరృ త్తి వ్యంగ్యములకుగల 

శేడము వ్యంగ్య మనుమాన [వ్రగూణముతో గళార్థము 

శాదు 7 గుణీరూత వ్యంగ్యము (ఇదియే మధ్యమ 

శాన్యము వ్యంగ్యార్థముకం'ప చాభ్యార్థము సుందర 

ముగా నున్నట్టిది గుణిళూత వ్యంగ్యము) గుణిభూత 

ంగ్యమున కుతాహరణములు 8 చత్రశావ్యము 

(దీనిచే ముద్ర శావ్యమందురు) జ్ఞ చిత్రములు, వాచ్య 

చ్మిత్రములు, యేనుశాదులు = ఉశ్చేంజూదులు 9 రీకులు. 

వృత్తులు 
దతర్జోద్యోశము = 1 ధ్వని శావ్యములలోన్ను గుణీ 

కూత వ్యంగ్యములలోను కవి (పలిభ నిత్యనూతన శోథ 

లను వెలయించును 2 రనఖోవన తదాఖాస కశ్చళమ 

సాది బపోంవ్రళశారముణు 8 ఇశావ్యమున కవి యొక 

తనమున'కే (ప్రాధాన్య మిచ్చుటనలన ళోఖాశిళయము 

శలుగును క మవోళారతము *ాంతరన (వ్రధానము, 

శామాయణము కరుణరగ (వ్రభానము ర కాలా 

ద్యవస్థా 'ఖేదమునలన బాభ్యార్థములు కూడ ననంత 

అసందనర్థనానార్యడు 

ములు అవి నవ్యములు క వలువురు కవ్పలిచే వలు 

విధములుగా ననుథు క్షమయ్యు కావ్య నవ్యత్వ తక 

వోనిలేడు 7 కవుల బాక్యములకు వరన్సర పొజాళ్యము 

గవృట్టినను విషయఖేద ముండుటనలన అడి దోషము 

శారు 8 వా క్యార్థ సాశాశ్యము doo (వ్రశివింది 

రూవమునను, నస్తుచి త్ర రూవమునను, వ్యక్తి న్య క్యంతర 

రూవమునను గలుగును వీనిలో మొదటి రెతును 

అనుపాచేయములు వరార్థ సాజాత్యము దోనము 

శానేశాదు 9 స్వకం[తులగు మవోకవుల చాక్ళానో 

ళ్శ్యము 

భ్వని (గ్రస్థానము = సాహిత్య శా(న్ర్ర క ర్తఠిలో 

ముఖ్యులు కొందరు శాన్యత శ్ర్వృమును పరికఖించి 

శాశ్యాత్మను నిర్ణయించిరి అట్టివారిళో భొమవోదులు 

ఆలంశారమే శావ్యాళ్మ యన్నాళు చామనుడు రీతి 

శావ్యాళ్ళయని విళ్చయించెను కుంఠకుడు నో క్కి 

శావ్యాళ్ళ యగునని పల్కెను 'కేమేందుడు జాచి 

త్యము శావ్యాళ్ళయని శావించెను ఆనంద వర్ణనా 

చార్యుడు ధ్వనియే శాశ్యాశ్శయని సీర్ధాంతీకరించెను 

వవృాదయ “ేఖరుడగు చానంద వర్థనుని హృాద్యమగు 

నీ ధ్వనివస్థానము సాహితీలోకమునకు శరోధా ర్య మైనది 

శరతనువార్షి నిర్వచించిన రసాశివ్య క్తి మార్గమును 

గేవలను గ్రశ్యకావ్య విషయికముగబేగాక శావ్య 

సొమాన్యమునకు సనున్వయించి యీ విడ్వద గరుడు 

రవధ్వనియే శావ్య జీవితమని సోడావారణముగా 

పయుక్షికముగా నిరూవించినాడు మవోకవులగు 

శాళిదాసాదుల ళవికలలోళలి ధ్వనిమణులను |ప్రదర్శించి 

నాకు 

ఢ్వనిమార్గము ఆనందవర్థనునికి పూర్వమే యుండె 

ననుటలో సంచేపొములేదు శాని ధ్వవి స్వరూపమును 

వివరించు (గ్రంథ మెడ్డియు కొల్లి శేపండెను ఛాయా 

మాత్రముగామన్న ధ్వని భావమునకు రూవృడిక్లి ళంళ 

లను సరివారించి, 'హేకుక్పష్ట నిొసగ్కి సం'వారములను 

జూపి ఇ్యాన్త్రశ్వవదవి నధిరోహింవశేసీన నమకానీయు 

డగుట (శ్రీమచావంద వర్ధనుడు ధ్వని వష్థానము ప్యోవజ్ష 

మని శెస్పుళొనుట కర్టుడై యున్నాడు 'ధ్వలిఢ్యనియని 
ధ్వని వేయుటయేగారి నిగ్గదీసి ధని నంరూనమెటిది ? 

న! 



ఆనకట్టలు నికేస జలాశయ నిర్మాణము 

యని యడిగిన ఈ జడులేమి చెప్పగలరు ?=” అని పరిస 

సించిన చారి మోములు 'వేల్లికార థ్వన్నిగంథము వెలసి 

నది ధ్యనివ్రష్థానము పిద్ధాంతమై 'మెరబనది ఈ ధ్వని 

భావము తొలుత వైయాళరణుల స(ోటవాదముచే 

స్ఫురించే 'తేయబడినది ప్ప్ఫోటవాదను మిక్కిలి [ప్రాచీన 
మైనది పొణిని మనొర్షి కం'ఖెముంచే యీ బాడమున్నట్టు 

శ౦ియుచున్న ది ప్ఫోటాయనుడను వాచార్యుని పొణినియే 

న్మరించియుండెను ధ్వవ్యాలోక |గ్రంథరచనమును 

గురించి శెప్పుచు ఆవందవర్థనుడు 'ఈ (గ్రంథము ధ్వని 

సిద్ధాంతమును నిరూపింశుటకు మ్మాకమే (వ్రవ్మ త్తము 

శాలేదనియ్ము కవిళా (ప్రయోజనమును వినరించుచు 

నవ్చాదయాస్వాద్యమగు రవలిజంధనమున కనులకు మార్గ 

తర్శకముగా కూడ నిడి యుపకరించుననియు మడివెను 

ధ్యన్యాలోళము కవిశానోకట డివగృవాము 

ఈ ధ్వనివోదమును వ్య శక్తీ వివేకము, హృదయ దర్ప 

ణము మున్నగు (గ్రంథములలో మహిమళట్టు, కట్ట 

వాయకుడు మొదలగువారు నిరోనించిరి కాని యాల౦కా 

రిసీలలో వలువురిచే బాదరింవలడిన ధ్వని పష్థాన 

'గౌరవమున కంతమా[కమున నావంతయు లళోఫము 

శాశేదు 

ధ్వన్యాలోకము - వ్యాఖ్యలు = ధ్వన్యాలోకముమీద 

చంద్రిక యను నొక వ్యాఖ్య పూర్వ మున్నట్టు తెలియ 

చున్నది ఆది యివుడు అభ్యము కాదు వ్రసద్ధమయిన 

భ్వన్యాళోళ శ్యాఖ్య లోచనము దీనిని రచియించివది 

క్రీకుదశిననగుప్తాలార్యులు వీరు నుసోనండిగులు, 
విమర్శకులు, శాక్మీర శై శాశార్యులు, పొణినీయము 

నకు నువోశామ్య మెట్లో, అలంశార శాత్రుమువకు 

లోచన వ్యాఖ్య యట్లు లోచనవ్యాఖ్యవనలనవే ధ్వవ్యా 

లోకమున కంశటి (ప్రచార క్రవిద్ధులు గలిగిన ననుట 

యఖిళయోకక్తి శాబేరదు చండికా వ్యాఖ్యాశ (క్రీము 

దళినవ గుప్తాడార్యువి పూర్వ వంశీయు'జే యని ఇలియు 

చున్నది చావీని సమగ్రముగా అవలోకించియే యఖి 

నన గున్నలు లోచనమును రచించిరి అక్కడక్కడ 
చంద్రికా వ్యాఖ్యను ఖఇండించుచు 'నూ పూర్వ నంశీయు 

నితో నిక కయ్యము చాలును. అనుచు లోచనక ర్త 

వాదము మవసంవారించు చుండుటయే యిందుకు సాక్షి 

శన 

ఆంధ్ర ధ్వన్యాలోకములు = అఖిలభారత |ప్రఖ్యాతిని 

గని వశన పాఠములలో మిక్కిలి ప్రచారము నొంది 

యున్న ధ్వవ్యాలోకమునకు శిలుగులోను గొన్ని యను 

వాదములు వెలనీనవి ధ్వనిశారికల కనువాద మగు 

“ఆంధ్రధ్వని” నువసిద్ధ వండికులియిన (క్రీ అవ్వారి 

నుబ్రహ్మాణ్యశా(స్త్రగారు రచించిరి పిమ్మట (వక టింపబిడిన 

వారిలో (శ్రీ) విద్వాన్, సోహిత్య శిరోమణి భాగవతుల 
కుటుంబశొ(్తీ (ఎం వ) గారి “అఖిన వాంధ్ర ధ్వన్యా 

లోకము ((వథ మోద్యోకము మాత్రమే), (శ్రీ పంతుల 
లక్మీళారాయణ శాస్తిలుగారి “అంధ్రధ్య్వని” న్యాయ 

శిరోమణి (శ్రీనూన్ వేదాల తిరు వేంగళావార్యులవారి 

సంగ ధ్యవ్యాలోకముో (్రవద్ధములు 
చరం 

ఆనకట్టలు. నిక్షేస జలాళయ నిర్మాణము - 
1 జలాశయ నిర్మాణమునకు గల ముఖ్యోద్దేశముల 

జలాళయములు ఈ [క్రింద వివరింపబడిన ఉపయోగనుల 

కొరకై ముఖ్యముగా నిర్మించబడును 

1 వర్షములేని బుకువులలో, లేక వర్గ ములు తక్కువగా 
నున్న కాలములో పన్యముళికు అనుకూలముగా నీరు 

సరఫరా చేయుటకు, జెట్టకాలములో మానఖలకు 

వకువజ్యాదులకు జీవనాఛారమునశై నీరు నమ 

బార్చటకు, 

8 "వెద్దనదుల వరదలవలన దేశమునకు కలుగు ఉవదవ 

ములను ఆరికట్టుటక్కు 

8 జేళములో ఫారి(శామి ాఖివృద్ధికై అవసరమగు 

విద్యుచ్ళ కిని చౌకగా ఉత్పత్తి చేయుటకు, 

4 చౌళాయానమునకు వసతులు కల్ఫించుటకు 

కొన్ని (ప్రదేశములలో వర్గములు సంవత్సరములో 

ఛాళి భాగము విరివిగా కురియుచుండును ఇవి సానూ 

న్యముగా సప్యానుకూలముగ నుండుటచే వంటలు సండిం 

చుటకు వర్షముఅ చ్వారమున దొరకు నీరు సరిపోవును 
శాని యితర |ప్రజేళములలో నంవత్సరములో వ కొద్ది 
శాలమో వర్గములు కురియును మిగక కాలములో 

వర్షము లుండవు వర్దాళాలములో వైరులకు అననరో 

మైన చానికంచు అధికముగా వీరు లభించుటయు, ఇతర 

శాలములో పైర్లు "పెరుగుటకు చాలినంతనీరు దొరకక 



పోవుటయు జరుగును అట్టి సందర్భములలో వళ్చా గాల 

ములలో అధికముగా లభించి సముద్రమునకు నిరుప 

యోగముగా చేరుచున్న నీటిని నిలువచేసి వైర్లు "పెరుగు 

టకు అమకూలముగా నీరు ఆంద జేయుటకు నికేవ జలా 

శయములు (010236 reservoms) నిర్శించబడును ఇట్టే 

జలొళయములనుండి కాలువలద్వారా నీరు పొలములకు 

అంద చేయబడును 

జేళములో (వనహించెడు పెద్దపెద్ద నదులలో తర 

చుగా వర్దాళాలమునందు వరదలు వచ్చును వీటివలన 

అనేక (గ్రామములు ఆవేళ చదరవుమైళ్ళ వి స్తీర్షము 

గజ సంటథూములు భబెల్లాచెదర్లై పోవును జలాశయ 
నిరా వలన ఈ వరదల ఉధ్భతమును తగ్గించీ, 
కేళమునకు కలుగు ఆరిష్టములను పోగొట్ట వచ్చును 

కర్మాగారములను నడోపుటకు శానలసీన శక్తిని 

బొగ్గు, పెట్రోలు, డీజలు నూనె గన్లయి చేయును 

శాని (ప్రవంచముళో ఇవి లభించెడు |పచేళ నులు మిగుల 

తక్కువ వాటినిజేవములు కూడ దివదెనము తగ్గిపోవు 
చున్నవి ఇందునలన (క్రమముగా పారి(శామిక పరిస్థితులు 

జీణించవచ్చును ఈ శ్లిష్ప పరిస్థితిని ఎదుర్కొనుటకు ఇలా 
శయములు ఉవయోగవడును. వీటిచ్వార ఒక ఎత్తైన 

(ప్రదేశములో నీటిని నిలువజేని, చానివి [క్రమవిధమున 

(డింది (పచేళములకు వదలినచో నర్పడు జలపాశమునుండి 

౪ కిని పుట్టించవచ్చును దీనిచే జలవిద్యుత్ అందురు దీని 

చ్యారమున కర్మాగారములకు శౌకధరలో ౪ శ్రీ 

దొరకును సరకులు జక (వ్రదేళమునుండి ఇంకొక దేశ 

మువకు రైళ్ళు, బస్సులు ఎద్దుళజండ్లు మొదలైన వాటి 

మీదళన్న వడవలు, లొంచీలచ్వార చాలతక్కు.వ ఖర్చుళో 

రవాణా చేయవచ్చును జలాళయముల వలనను వాటి 

నుండి (ప్రవహించు శాలువలివలనను శేళములో నీట్ 

రవాచారులను కల్పింవవచ్చును 

క జలాశయప్ప శట్టడనుయొక్క విర్మాణము వదైన 

ఇళ నదిమీద జలాశయ నీర్మాణము శావించుటకు ముందు 

నదినుండి ఎంత వీరు లభించును? ఈ నీటిచ్వార ఎంళ 

భూమి చేర్యము కాగఠదు ? జళాళయముచ్వార జక 

విద్యుత్తును ఉక్సి త్తి చేయుటకు ఆవశాళ మున్న చా? ఇలా 

శయ నిర్మాణమునకు ఆననరమగు కట్టడమునకు తగిన 

ఆనకట్ట ఏకేన జలాశయ నిర్మాణము 

పునాడి ఉన్నదా ? మొదలగు విషయములను పరిశీలించ 

వలఎ యుండును ఆనక ట్ట నిర్మాణమునకు అనువగు 

స్థలము నిన్దేశిం చిన తరువాత వీరళ మైనకట్ట, ఎంత ఎత్తున 

కట్టవలెను ఆను విషయములను నిర్ధారణ చేయవలెను 

కలాళయముల కట్టలను మట్టితోగాని కాశిగచ్చుతో 

గాని, వీమెంటు శాం క్రీటుకో గాని, నిర్శింపవచ్చును 

శ వట్టికట్టడములు = మన దేళములో మట్టిలో కట్టలు 

వేయుట పూర్వకాలము నుండి ఆచరణలో నున్నది 

పాకాలి రామన్న మొద౭గుకటాక ములను మట్టికట్టడ ముల 

తోబేఎర్శించి యున్నారు మట్టికట్టలు యితర విధములైన 

కట్టరికంయ చారి కక్కున ధరతో శయారగుటయు, ఈ 

కట్ట నిర్జించుటకు అవనరమగు నున్ను ఎచ్చమైన నులి 

ముగా డొరకుటయు వీటిని నిర్మించుట క్తై |ప్రక్యేళ మైన 

శేర్చరితన ముగలి సవిచాండు అవసరము లేకపోవుటయు, 

మట్టి కట్టలు విరివిగా కట్టబడుటకు శారణములై 

యున్నవి సుమా రేది అడుగుల ఎత్తువరకు నీటిని 

ఆపుటకు మట్టితోనే కట్టలు కట్టనచ్చును 

మనకు సామాన్యముగా లభించు మట్టి శెండు రక 

ములుగా ఉన్నది ఒకటి ఇనుళసున్ను, శెండనది బంక 

మున్ను ఇనుకనున్నులో నున్న మట్టి రేణువులు "పెద్దవి 

గాను, రేగడి, ఒండ్రు మట్టిలోనున్న 'లేయివులు నూత 
మైనవిగాను ఉండును మంటి గేణువులు 'వెగ్దవిగా 

ఉన్నప్పుడు అ మట్టికి ఎక్కువ స్థరశ్వముండును అటు 

వంటి రేణువులు నులథముగా నీటి పవానాములో కొట్టు 

కొనిపోవు ఎండ శీ వతకు వేగుళ్ళుపాయవు శాని రేణు 

వుల మధ్యనున్న మాక రం భ్రమురిగుండే కొంత నీరు 

వటి! (వ్రవహించుటకు అవ కాళ మున్నది 

శెండనరక వు మట్టిలో, మట్టి ేడువులు మాశ్ళ'మైన 

విగా నుండుటశేక సీటికేనుకు మె శ్తలడి కేలికగా తన 

నిజష్థానమును వదలి కొట్టుకొవిపోవును ఎండ తీవ్రతకు 

సగుళ్ళుతోని చెళ్టెలు విచ్చును ఈ వగుళ్ళద్వారా ఆపబడిన 

నీరు వెలుపలకు పోవును కాని ఆణువులమధ్య మాత్మ 

రంధ్రములు బహు చిన్నవిగా నుంకుటచేత నీరు నులభ 

ముగా జూరిఫోదు ఈ నుట్టికి జిగట ప్యభావముండును, 

కనుళ వె రెండు విధముల మన్నులలో న ఒక్క దాని 

యందును కట్టలు కట్టుటకు అనుహలమైన గుణములు 
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సంపూర్ణముగా కేవు అందుశేక వీటిని నమళాగములుగా 

కలిసి కట్టిన, కట్ట మిక్కిలి వటిన్థముగా నుండును కట్ట 

యొక్క నుధ్యళాగములో వల్లిమన్నును, శట్టకు ఆటు, 
ఇటు గరవనున్నును చేసీకూడ బలమైన కట్టడము విర్మింప 

వచ్చును మన్ను షుమారు ఒక్కొక్క అడుగునుందము 

పరేచి పశువులతో (తొక్కించియైనను, లేడా యంత్ర 

ముతో నడిబెడు రోలర్లతోనై నను, గట్టి వరచుచు, కట్టను 

పెంచుచు పోవలెను 

కట్ట వీర్శాణమునకు అవసరమైన మట్టిని వేకరించిన 

పిడప కట్ట ఎంత ఎత్తు ఉండవతెను, దాని వెడల్పు ఎంత 

యుండవలెను ఆను అంశములు నిర్ణయించవలిని యున్నది 

కట్ట పాధారణముగా ఒక లోయ యొక్ట జక పొర్ళ్యము 

నుండి మరియొక పొర్ళ మునకు ఆవరించి యుండవలెను 

శిర్యము కాగల భూమి బిశ్తీర్ణక యొక్క అంచనా 

(ప్రకారము కట్టయొక్క ఎత్తు నిర్ణయించవడును ఎత్తు 

నిర్ణయమైన శరువాత కట్ట వై భాగము యొక్క, వెడల్ను 

ఈ [క్రింది సథళము (ప్రకారము నిర్ణయనుగును 

1అ.. 10అ ఎక్తువరకు కట్టవై వెడల్పు 6 అడుగులు 

10-25 అ " % " 6 » 

కిక అ..50ఆ " nn" 15 " 

60౪ వైన " 19 "820 » 

కట్టకు షక్ పార్ళ్యనుందు నీరు నిల్చి యుండును 

చానిని నీటిపొర్ళ వము ఆనీ అందురు నీటి పౌర్ళ్వమందు 

వీఓవాలు 1 1 ఉండవలెను ఈ పార్శ్యమువై రాకిని 

బిగించిన యడల కట్టగుండ వీ విధమైన నీటిజాలు కలుగ 

పండ ఆరిళట్టుటప సౌధ్యమగును కట్టయొక్క వెనుక 

భాగము 2 1 నటనాలుతో నిర్జంచవలెను సాధారణ 

ముగ మట్టికట్టలయొక్క వథకము ప్రక్క చూవలడి 

నట్లుండును 

నర్హాశాలిములో ఒక్కసారి వర్షము ఎక్కవగా పరి 

యుటచే చెరువులు బిండి వాటి కట్టలమీది నుండి నీరు 

పొర్లిఫోవును నీటి (ప్రళాకాముకలన శట్టలనున్న కొట్టు 
కొనిపోయి కట్టలు శెగిపోవుము కావుననీటి (వ్రవావాము 

శట్టలనై నుండి ఫొర్లిపోకుండ చేయుట అవసరము డీని 

కొరకు మత్తడి కట్టనలనియుండును మట్టికట్టయొక్క 

నుధ్యభాగనుందుగాని, ఇరుపార్ళ వ్రములందు గాని యూ 

రాయి గచ్చు కేట్ట పటము 

సాధారణమైన కట్టయొక్ళ. వబము 

మత్తడి రాశితో కట్టకిడును ఇదికూడ కట్టయందు ఒక 

భాగమే కాని మట్టికట్టకన్న సుమారు ర్, 6 అడుగుల 

ఎత్తు కక్కున యుండును అందుచేత నీటి (ప్రశావాము 

అధిక మైనప్పుడు ఎక్కువైన నీరు ను త్తడి భాగముగుండ 
(వ్రవహించి పోవుటచే మట్టికట్టకు [ప్రమాదము కలుగదు 

మట్టికట్టను నిర్మించునప్పుడు ఎంత గట్టిగా తొక్కించి 

నను మట్టి రేణువుల నుఢ్యనున్న నూత్మరం[ధ్రములచ్వారా 

తటాళనుందలి నీరు కట్టగిండ జారుచుండును నీటిజాలు 

గుండ మట్టికేణువులు గూడ కొట్టుకొనివచ్చును నట్టి 

రేణువులు కట్టలో నుండిపోవుటచే కట్టక మేణ బలహీన 

మగును దీనిని నివారించుటకు వడకట్టు కాలువలు 

విద్దింపనలిని యుండును కట్టపొడుగున చేలమట్టము నై, ట్ 

ఒక గజము వెడల్పు, ఒక గజములోతు శాలువను [త్రవ్వి 

ఇమక, కంకర, మరియు "చెడ్డ పెద్ద రాళ్ళతో ఈ శాలు 

వను నించనలేను కట్టలనుండి వచ్చు నీట్శాలు ఈళాలున 

లోనికి చేరి చిన్న ఆడ్డకాలువచ్వారా బయటికి పంపి వేయా 

బడును ఈ అడ్డ కాలునలో గూడ ఇసుక, కంకర, చెడ్డ 

శాళ్ళను నింపవలెను 

4 రాకికట్టరు రాయి, గచ్చుతో కట్టబడిన కట్టలు 

మట్టికట్టలికం'ఖు ఎక్కున బలముగా నుండును జలాళయ 
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మందు నిలువవిడు నీటిలోతు వఐది ఆడుగులకన్న ఎక్కు 

వగా నున్నప్పుడు రాయి, గచ్చుతో కట్టను కట్టవలనీ 

యుండును అందుచేత, నీటిలోతు ఎక్కువగా ఉండవలనీ 

నప్పుడు రాతి, గచ్చుతోవే కిట్టలుకట్టుట ఉచితము ఇట్టి 

శట్టలు 200 అడుగుల లోతుగల నీటిని కపుటకుగూడ 

ఉపయోగవడును 

శాలికట్టలను కట్టుటకు కావలనీన ముఖ్యప'డార్థము 

గచ్చు దీనిని తయారు చేయుటకు సున్నము, ఇటుక పొడి, 

ఇనుక సమపాళ్ళలో కలిపి గానుగలో |త్రివ్పించవలెను 

దీనిని నుర్కె' అనిగూడ అండురు నుర్థితోనేగాకుండ 

సిమెంటు ఇనుళ 1 6 మొదలు 14 నిష్పత్తిలో కలిపి 

గూడ గచ్చు తయారు చేయవచ్చును a 

శాశికట్టడమునకు ముఖ్య మైన పరికరములు కశిన మైన 

శాళ్ళు, ఆగ్నికిలలు (౮4110, మెట్టురాళ్ళు (౫౩); 

ఇనుకరాయి. మొదళిగునవి గాకి కట్టడముయొక్క 

న్యరూవము ఈక్రింది పటములో చూవవిడినది 

రాయి గచ్చేకట్టి 

కట్టడముయొళ్క నీటిపార్భ్వము విట్టనిలువుగాను, 

లెక కొంచిము చాలుగాను ఉండును వెనుక కట్టు 

యొక్క వాలు £8 నిన్న కత్తిలో ఉండును ఇలి నిర్ణయ 

మైర కరువాక కట్టయొక్క అడుగుభోగపు వెడల్పు 

శనుగనన్గలని గుండును. నీటినలిన కలుగు బక్తిడి కట్ట 

యొక్క, ఇరును దృష్టీయందుంచుకొని వెడల్పును విర 

యింనవ'తెను 
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కావికట్ట విర్శించుటకు గట్టి పునాది ఆవనరము దీనీ 

కొరకై భూగర్భములో కలినమైనరాయి దొరకువరో 

కును పునాడి |క్రనవ్వవలవీయుండును గట్టి చదరపురాయి 

కవలిడినతరువాత డానిని గరుకుగా ఉండునట్లు చేయ 

వలెమ ఇట్లుచేసిన రాతిమీద గచ్చు గట్టిగా వట్టుకొనును 

లీ అంగుళముల నముందముగలి గచ్చున్కు పునాది రాతివై 

పరచి చావివైన "చెడ్డ "వెర్ద రాళ్ళను కెచ్చి వేరృవ లెను 

కాళ్ళమధ్య చీన్న చిన్న 'రాతిచెళ్ళలను నింస్కి మధ్య 

నున్న సందులందు గచ్చు హరనలెను ఒళనరున కట్టిన 

శరువాత గచ్చు గట్టివడునంతవరకు పనిని అవీ తిరిగి 

శెండన నరునలో గాళ్లు నింవనలెను ఈవిధముగా 
కట్టను వెచాళ శీసిళొనిరావలెను 

6 సిమెంటు కట్టలు = శరాతికట్టలు 800 అడు 

గుల ఎత్తువరశే కట్టనచ్చును ఇంతకన్న ఎత్తైన కట్ట 

డములకు సిమెంటు, శాంక్రీటు అనుకూలముగా 

నుండును 

నీమెంటుు శాం క్రీటునలన కట్టడములళు ఎంత బలము 

శానలెనో అ(తబలము కలిగించనచ్చును సిమెంటు 
కాంక్రీటు శయారుశేయుటకు తగిన యం శ్రములున్నలి 

సీమెంటు శాం|క్రీటు పనికి శాస్త్రీయ పర్ధతులున్న౨ 

పరిశోధవాలయములళో నిర్ణయించిన బలము సిమెంటు 

శాంకీటు కట్టడములో నమ్మకముగా కలిగించనచ్చును 

శాలి రాతికట్టదములోనున్న ఐలిను నిర్ధారణగా చెప్ప 

టకు సొధ్యముశాదు ఈ శారణమువలన చాల ఎత్తైన 

కట్టడములు కట్టవలనీ వచ్చినపుడు నీమెంటు, శాం|క్రీటు 

జాడుటయే మంచిది సీమెంటు శాంక్రీటు తయారు 

చేయటకు వివిధ రకముల యంశ్రము లుండుటనలన 

శాశి కట్టడముకన్న సిమెంటు కాంక్రీటు కట్టడమునప 

చాల తక్కువశాలము పట్టును 

నిమెంటు శాం[కీటు శయారు చేయుటకు ఈ [క్రింది 
పదార్థములు అనసరము (1) వీమెంటు, (£) రాకి 

కంకర, (8) ఇసుక వై వచార్థములు 6 వివ్బేత్తిలో 

కలిసి కట్టడములో వాడుదుమో చానినిబట్టీ నీమెంటు 

శాం కీటు యొక్క బలము ఆధారపడి యుండును వివిధ 

నిష్పక్తులలో శయార్రైన శాం|క్రీటయుక్కో కలము ఈ 

(కంచి విధముగా ఉండును 



ఆఘువం$కము 

కాంక్రీణ మి(శ్రనును ఉశ్చన్నమగు నిరోధక క 

112 3450 108 1Sq Inch 
1 1 3 2850 » 1” » 

i 9 4 2250 " 1” un 

వ్సుంటు శాం్రీటు ఇాత్రుము బాలి వృద్ధిదెంది 

యున్నడి దీనివి (వతి పనిక్షని అనుకూలముగా తయారు 

చేయుటకు వివిధ రకములైన యం[తము లున్నవి 

శివి యన్ 

ఆనువంకికము (కణ) = వ్రవంచములోని 
(ప్రాజకోటి, జీవికళాలములో పలువిధను.లగు కీవన 

వ్యాపారములు సలువుచుండును వానిలో పునరుక్చ క్తి 

యొకటి, కీని! శారణము. (ప్రాణి చిరళాలము (ఇతికి 

యుండజాలదు కావున తనణీవిత వరిమాణము పూర్తి 

యగుటప పూర్వము (వునరుక క్తి (్రయవలన) కనను 

బోలు సంకలీనివీడి నశించును వునరుళ్చ శ్రీ శ్రీయయందు 

ఒళ మానవునకు మానవుడే వుట్టుచున్నాడు ఒకపక్కకు 

కుక్కుయే వుట్టుచున్నరి ఒ గేదెకు గేదెయే జనించు 
చున్నది ఇలి నర్యవిధములి రంగు రూపు గుణములందు 

శను తతిదం[డ్రులను ఫోలియుండును తల్లిదం(డ్రులినుండి 

కేవారార్థ్యను, మేధాశక్తి మొదలగు నమంచిగుణములతో 

పాటు శెడ్డగుణములు సయితను సం[క్రమించు చున్నవి 

ఇట్లు శల్లిదం డ్రుల గుణములు ఓక నంతకీనుండి నరక 

నంళళికి నేం|క్రమించుట ఆనునంశికము (Heredity) అన 

బడును ఇందులో గుణముల నంక్రమణను వలువిధ 

ములుగమండి శారసశ్వము (iheritance) వె నాధార 

వడియుండును కొన్ని గుణములు తల్లివి, నురిగొన్ని 

శం డివి ఆయా నంతకిలో శాననగును ఒల్కొక్కల్సుడు 

కొన్ని గుణములు ఒక సంతశిలో శనఖడశ "రెండనతరము 

నంకతి (Second Generation) లో గోచరించును జేకే 

సంక్రశ్రియేందలి వివిధ వ్యక్తులందు వలువిధములగు 

వ్యళ్యానము లుండును ఇట్టే వారనత్యనునకు శారణ 

ములు ఎంతో శాలమునరకు శెకియకుండెను 18వ 

శళాబ్టమువరకు దీనిని గురించి తెలిసికొనుటకు కృషి 

సలివినబా'లే లేరు |వ్మవథనుమున 18 వ శళాళ్ధిపు మధ్య 
శాలమున కొందరు వృతములలో కృషక్రిను సంపర్కము 

(Artifual 0010230030) శే వంకతి ఇశయగలిగిరి ఇని 

చావీని విశదీకరెంచరై రి ఆటు శరునొక 10 వ శశాష్టి 

ములో కృషి సాగించి కొందరు శోంతవరకు నఫల్బులై 

వారు వీరిలో ముఖ్యులు ఆగష్టు వ్రైల్మవ్ (AUugut 

Weaman), గ్రాగర్ మెండల్ (Gregor Mendel) అము 

వారలు 
అనువంశికమునకు భౌతికమైన ప్పనాది (Pbymcel Basis 

of Heredity ) వై తమన్ (Wetman) శన వరిశోధనల 
ఫలితముగ అనువంశికము (3608010) నకు లీజరనము 

(Germ plasm) శారణమని 1892 న సంవత్సరమున 

శెలియవరచివాడు దీని నాతడు జీవనరన సిద్ధాంతము 

(Germ Plasm theory) అని వేర్కోచ్నాడు జీన 
షదార్థను (Proto plasm) ను రెండు తరగతులలో 

విళళించిను అవి (1) పునరుక్న శ్రి కణములందుండు 

నీజరనము (౮62 85) (8) చేహాముయుక్క ఇతర 

శణములందుండు పొనూటోస్లామ్ అనునవి వునరుక్స క్తి 
గ్రీయయందు వునరుత్న త్తికణములు అనగా క్కుకగోళక 

ములు (006) మ, అండము (0౪౫) లును పాల్గొనును 

ఇళర కణములికు ఇట్టి (క్రియతో ఎట్టి (పన క్మిలేరు కావున 

అనువంళిక మునకు కారణము పునరుత్చ త్రి కణములం 

రుండు జీవవచొర్థమే అని చైజుమము తెలిపియున్నాడు 
తదుపరి పరిశోధనలనలన ఫలదీకరణము (Fertilization) న 

వునరుత్స త్తి కణమురిందలి బీజము (44618) ప్రధాన 

మైనట్టిదనియు, ఇయ్యేది లేనిచో శేవలము జీవవచార్థ 

ముతో ఫలదీకరణము జరుగ వేరరనియు, ఇరిగినను విండాఖి 

వృద్ధి శాశేరదనియు (థ్రువవడినడి 'ప్రశివీజము 0018000) 

లో ఒక వలయుండును దీనిని అఖివర్థి (Chromatin 

net ళం) వరి యందురు ఈవల కణవిభజనశాల 

మందు ముక్కలు ముక్కలుగా లీడిపోవును ఈ 

ముక్కలు ఫిశ్యమూత్రము (0110001080068) అనఖడును 

వీనివంఖ్య విశ్చితమై (00011116) జీవుల యొక్క. వివిధ 

జాతులండు వేరువేరుగా నుండును ఈ పిక్య సూత 

ములను వరించగా ఇడి వలువిధముశ్రై న అశారముల్లు 

గలిగియుండునవలి ఇెలిసీనది వీటియందు ఒక జీవికి సంబం 

ధించిన గుణములన్ని యు నిలువున వర్ప్చరచబడీ యుండును 

(భకి వృత్యనూ త్రము (0102080006) వండు ఒక్ డాని 

కంటె ఎక్కువ గుణములు ఇమిడియుండును ఓక పశ్య 
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గుణములేక నృజని (రలు) ఒకగుర్తు కలిగియుండును 

ఇట్లు గుణములన్నియు వివిధ నృజనుల రూవమున ప్మిత్య 
సూ(త్రములవై నుండును కాని (వ్రతి గుణముయొక్క, 

ఆఅసనంకీకము 

ఇచ్చట యేడిచర్చిం దినము నృజనిని గురించియే చర్చించ 

వలనీ యుండును ఈ సృజవిని చర్చించుశ్యాద్ర్రము నన 

ఇాత్రుము. (రెగిలుణ) అనబడును ఈ శాస్త్రమునకు 

కె ౮ A 
విజనమగుచున్న జీనకణము ఒక (క్రొమో జోన్ విభకనప వూర్వమ జీవకణను 
1 సూక్ల్షియన్ 1 జీన్స్ (8) స్క్లీయన్ 
శ సాక్లియోలన (0) షొళ్లియోలన్ 
కి శ్రామోజోన్స్ (0) క్రొమాటిన్వల 

సృతని కనీనము రెండు వీత్య సూత్రములవై నుండును 19 వ ళళాబ్లములో పువారి చేయబడినది 80 న ళళా 

ఇట్లు గుణములిన్ని జకలుగా 'వేరువేరు పిత్య నూత బ్లీలో అభిగృస్థి గావింపవిడివది 

ములవై నుండదు ౬ విధమగు నృజనులు (0008) గఠ 

వళ్య మాశ్రములు జళలుగా నుండును జి ప్రోనవిథా 

జనము (25460600 dwn) నకు ముఖ్య విషయము 

పువరుక్స _త్తీళణములు అభివృద్ధిచెందునవుడు ఒక విభజనము 

నందు ప్మిత్య నూత్రముల నంఖ్య పగమగును ఫలదీకరణ 

నప్పుడు సగము పశ్య మ్యాత్రములు శుక్ర (3960) 
గోళకళన.నుండి నగము అండము (01%) నుండి 

బళతో కలియుటడే, వీత నూత్రముల (Chromo- 

somes} సంఖ్య వమానమగును ఇట్లుగానిచో (ప్రతిఫల 

ద్రీకరణమునందు నంఖ్య ద్విగుణీళ్ళళమై చెరుగుచు 

పోవును తుదకు దీనికి అంకు ఉండదు సృజని 

(829) నూణ్ముశినూత్మమై క్లిష్టతరమైన పదార్థము 

ఇయ్యది న్యూల్లయో (ప్రోటిన్ ఈ నృజనియే వారన 

త్యమునకును, అనునంశిళమునకును కారణము శావున 

UU 

వైజ్మన్ లీజరనము చారవత్వను (10011100) 

నకు మూలవచార్థకుని శెలువగలిగివాడు కాని యిది 

ఎట్టి నిింధినలి ననుసరించి జరుగునో విళ దీకరింనలేదు 

ఆనునంశిక మునకు శారణను తెలిసినపిరప చావీకి సంబం 

ధించిన వియెనుములను గుర్తించుటకు (వ్రయశ్నములు 

ఉరిపినచారిలో గార్టిన్, (0౫100) మెంచెల్, (Mendel 

అనువారు ముఖ్యులు గాల్టిను కొన్ని నంళనులందు 

గుణములను పరిశోధించి నంఖ్యానంబంధ మైన పరిశోధన 

ములశే మొత్తముమీద ప్రతి ర్యక్తిి సగము గుణములు 

ఈం డ్రివైవునుండి, సగము తల్లి వై పునుండి నం|క్రమీంచునని 

'ఇ0యదేసి నాడు * అందులో ముఖ్యముగా నగము గుణ 

ములు తల్లిదం|డ్రులనుండి నాల్గివళాగము శాతనుండీయే, 

ఎనిమిధవ భాగము ముశ్తాతనుండియు ఇదే విధముగ 

(క్రమముగా తగ్గుచుండునని "తెలియ సరచెను రీనితో 



అనునం4కను 

కొంఠవరకు. విషయము (గావ్యామైనదే కావి ఇట్లు 

కరుగునని రూఢముగా శెలియలేదు మెండెలు 

(M6068!) కావించిన వరిశోధనలు శా్త్రణద్ధములై విష 
యుమును విశద వరచుట'కే గాళ ముందు పరిశోధినము 

లకు ఆధారముతైై నిలిచినవి 

మెండెల్ సిద్ధాంతము (Mendelsm) అనువంశిక 

మును గురించిన నూశ్రములను కనుగొన్న వారిలో 

WU మెంచెల్ (Gregor Mendel 1822-1884) [వశ 

ముడు ఇకడు ఆస్ట్రియా చేశీయుడు మొదట ఈశని! 

పరిణామ న్యూతములతో గాని, వాటికి సంబంధించిన అభి 

(ప్రాయ శేదములతోగానీ ఎట్టి నంబంధము లేకుండెను 

కఈకడు శెలిసికొనదలచిన వివయము ఒక్క'చే అడేనున 

శినవు అన్ని విధముల తనే కల్లిడండును ఎందుకు 

పోలియుండవతెను 1 శిశువునందుగల గుణములట కల్లి 

దండ్రుల గుణములకు గల వంబంధకమేమి 1 అను అంశము 

అను కెలివీకొనుటకై కృతనిశ్చయుడై తన తోటలోని 

సాధారణమైన చిక్కుడు శెట్టును పరిశోధన (ద్రవ్యముగా 

లైలొశెను చివరకు నఫలుడయ్యెను ఈకడు తన 

నూశములను 1665వ సంపక్నరమున బన్ 
(ఆస్ట్రియా) (ప్రకృతి చరిత్ర సంఘ (Natural History 

50680) సమావేశములో (ప్రకటించెను కాని ఆన్న 

అంతలో ఈతవి స్తూతములను ఆర్థముశేనీకొని ఒప్పు 

ఈొనునంత కక్షిగలనా రొకరును లేనందున ఆతని 

సూతములన్నియు అంధకారమునం దుండిపో యెను 

మెండెల్ నురణానంకరను వేరు (పొంతములందు 

ముగ్గురు శ్యాన్ర్రవేత్తలు ఆవే నూ[క్రములను రెండవపారి 

కనుగొనిరి వారుడి వెరివ్ (హోలెండు), శాశెన్సు (ఆర్మనీ), 

వాన్ష ర్ మార్కు. (ఆస్ట్రియా) ఎన్నడో విస్మరించిన 
మెండెల్ నూశ్రములను వీరు వెలికి తీసీ వునరుజ్జీవింన 

కేయుటయే గాక ఒక్పుళొని, వానినే అధారముగ చేసి 

కొని వరిళోధనములు పాగించిరి ఉకనోడు అంధశార 

నింధురమైన న్యూతములు వేడు సృజన శాస్త్రమున 1 

శాక అధునిక జీనక్యాక్రమున'కే పుశాదులై పరిశోధన 

ములను, అతి 'కేజోవంతనులను శావించినబి కాని చిన 

రకు కన మాము లామోదింనవిడు గౌరనమును 

చూచి సంశపించు థాగ్యము మెండెలునకు చిక్కలేదు 

బనవేమి! వేడు అతని పరిశ్రనుమునకు తగిన స్థానము 

లభించినది 

మెండెల్ వరిశోధనములు = మొదట మెండెలు తన 

తోటలోని చిక్కుడు తీగలలో ఒక పొడవుజాలిని, ఒక 

బొట్టికాశిని తీసికొని చెంచి వానియందు పర వరాగ 

సంపర్కము (0088 Pollination) గావించి సంశతి కలి 

గించెను ఇందు అన్నియు పొడవు రకపు గుణమునే వక 

టించినవి ఒకటియెనను పొట్టిరకపు తీగ లేక యుండెను 

ఈ సంతతిని మెండెల్ మొదటి ప్మిత్యమైన సంతతి 

(ist filal generation) అనెను ఈ సంతతిని పెంచి 

ఇద్దచేన డ్రీనియందు న్వపరాగము నే సంపర్కము (361 

Pollination) గావించి, రెండవ నంతకి కలిగించెను ఇది 

శెండేవ సత్య మైన సంతతి (2nd filial generation) 

అనఐణెను ఇందులో మ్మూశ్రము కొన్ని పొడవుజాతివి, 

కొన్ని పొట్టి జాలిని ఉండెను వీని నిష్పత్తి 8 1 

అనగా మూడు పొడవుజాతి కీగలైన ఒకటి పొట్టికాతి 

తీగ యుండెను తరువాత సంతతులలో పొట్టినాటి 

మండి స్వవరాగ వంపర్కమువఅన పొట్టి జాతియే 

పడా ప్రంకవించుచు వచ్చినది పొడవు జాతియందు 

మము ఇట్లుళాక కొన్ని పొడవుజాలివి, కొన్ని పొట్టి 

జాతిని నంభవించినలి వీటిని నూవ్మముగ వరిశీలిం చినచో 

పొడవైన మూడింటిలో, ఒకటి సూత్రము, లేక మొత్తము 

పొడవుజాతిలో మూడనభాగము ఎల్లప్పుడు పోడవుజాతి వే 

ఉద్భవింవ జేసెను శాని మిగిలినవి పొడవుజాశిని, పొట్టి 

అొకిలి రెండింటేని ఉద్భవింప జేనెను ఇట్లు ప్రతి సంతతి 

యందు శాలిగింటిలో ఒకటి పొట్టిజాతిని మిగిలిన 

మూడింటిలో ఒకటి పొడవుళాతిని శలిగించుచుండెను 

శేసీంచిన రెండును, పొడవు పొట్టి అను రెండుగుణములు 

గల కాకుల నుద్భవింప జేయుచుండెను అనగా (పతి 

సంతకియంగు 1 పొడవుజాకి, 8 పొడవు (కావ్యా), 

పొట్టి (అంతర) గుణములుకలజాతి, ల పొట్టిశాకి కలుగు 

చుండెకు ఈయన ఈ ఫలికముల చాఛారముగా శేష 

కొని ఈ [కింది నాలుగు నూశత్రములను జేర్కొన్నాడు 

1 శెండు వ్యతి లేళ గుణములు కలచాటియందు 

నంవర్కము కలుగచేసి యెడల మొదటి సంతతియందు 

జకేగుణము విలువడును దీనిని మెం ఇల్ (Mendel) 
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అననంశికము 

సగము మిశ్రమరళము. మిగత నగములో నగము 

ఇలీయమైన గుణముగలవి, నగము (వ్రచృన్న గుణము 

గలవి ఒక బలీయమైన గుణమ.గలడి, శెండు మిశ్రమ 

గుణములుగలవి, మరొకటి (ప్రచృన్నమైన గుణముకలడి 

యుండును మి శ్రితములగు బాటిని సంతతి ఇడయ టినచో 

నంతళిలో తిరిగి మూడు విధములుండును వాని నివృ క్తి 

1 8 1 ఉండును ఈవిధముగ (ప్రతి సంశతియందు 

కొన్ని వ్వశ్ళమైన బలీయ (0019 (011౧206) గుణములు 

కలవి, కొన్ని వ్వచ్ళమైన |ప్రచృన్న (P10 seceseives) 

గుణములుగలవి వేరగుచుండును 

మెండెల్ మొదట తన సరిళోధనములను ఒక గుణము 

కొరకు జరివెను దీనిని వళ|ప్రనంక రణత్వము (14000 

hybrdsm) అందురు అతువీమ్మట వివిధ గుణముళళొరకు 

శెంతు పరిళోధనములు సలిశెను దీనిని ద్వివ్రసంకరణ 

శ్యము (Di 10114189) అందురు గుణముం 'ెన్ని "పెంచి 

నను కానుమీదట సూచించిన న్యూతముల ననునరించియే 

మెండెల్కు ఫలిశములు వళ్చెన, 

మెండెల్ తరువాతే వలువురు ౯ ఈ వరి 

శోధనను.లు జరిప నృతముల౦దేగాక జంతువులందు 

వయితము వైన ఉదహరించిన ఫలితములను జడయగలిగి 

వారు డీనినలన మెండెల్ న్యూత్రములు సత్యములను 

మౌట (్రువమైనది ఈ వరిశోధకులలో బేట్సన్ ఇంగ్లాండు 
నందు, మార్గవ్ అమెరికా దేశమునందు ఎక్కువ గ్య 

శాంచినారు వీరి పరిళోధనములు మెండెల్ పరిశోధనను 

6వ మెరుగుశెట్టుటయేగాళ (క్రొ శ్ర నిషయముల 

ఇెన్నియో కెలియశేసినవి ఇందులో కొన్ని ముఖ్యాంళ 

ములు ఈ |క్రింద వినరించఆడును 

వారసత్వను లింగవేశము. (Inheritance of Sex) 

మెంజెల్ సిళ్లాంతము (ప్రకారము సంతతిలో లింగఖేద 

మును లెక్కింభవచ్చును దీని కొ రకు గుణములలో ఒక 

వళగుణశీలముగల వృజనజకను ఒక ఉథయ శీలముగలి 

నృజనజతతో సంపర్క ము గలిగీంచుటను ఉదావారణముగ 

కీసకొనవచ్చును ఈ రెండింటిలో భేద మేమియు 

ఉండరు 

సౌధారణముగ (స్త్రీలయందు లైంగిక సంబంధమైన 

జళలో 'శండు సత్య కూక్రర్వయము (|క్రో మోళోమ్స్) 

ఉండును అవగా ఈత పవకొగుణ నృజనయుగ్భక 

జాతి! కెందినదై ముండును 

వురుషులందు ఒక (5) ష్మిత్యనూశ్రము గాని వెంబిడి 

ఒక చిన్న (చ) మ్మిత్యమా[తము ఉండును కది ఉభయ 

on G9 

దబను కి 

1 తల్లిదండ్రులు క వృనరుత్నశ్తి కణముణ $ నంగకి 
మగ (౫ హోలరోనై గన్) 
ఆడ (౫౫ హో మోశైగిన్) 

గుణ నృజనయుగ్నక్ర కాకికి చెందినది ఈరెండు రళనుల 

జళలచే కలుగు వంత లి రుందు నగము తల్లినిభోలు నృజనుల 

అతను సగము తండ్రిని బోలు సృజనుల అకను కలిగి 

యుండును అనగా సగము ఆడవి, నగను మగని సథ 

వించును సతులందును కోన్ని కీటకములందును లింగ 

శేదమును నూచించు సృృజనుల జతలు సాధారణ జంతువు 

లలోవలెగాళ 'ప్రీశయందు ఉకయగుణ సృజనయుగ్గుము 

వురుషులయందు వళోగుణ నృజనయుగ్గుము ఉండును 

లింకేజ్ (Linkage) బోబెరీ (Boverl) అను 

ఇా్ర్రజ్టుడు మెండెల్ యొగ్క మూల నూశములకు 

కొంచెము ఏరుద్ధముగ ఒక విషయమును కనుగొన్నాడూ 

ఒక స్రీశ్య మూత్రములో ఒక్కటిని మించిన గుణను 

లుండును ఇవియన్నియు వారనత్వమున సంతతియందు 

కలిసీ గోచరించును లేదా (ప్రచ్చన్న మగును అనగా 

అన్నియు స్వతంత్రముగా వ్యక్కముకావు ఇట్లు కలిస్ 



యుండుట నంవృక్తము (లింశేట్ మట) అన 

విడును ఈ కలిని యుండుటను సొ 

చేరుజేయఓకు వీలుగాదు దీనిచే వన్నెట్, 'బేట్నన్ 

మొదలగువారు. ఐలవరచినారు. నీర వరిళోధనములందు 

'ఫలమఉళము' (Frit fy) అను ఒక విధమగు ఈగను 

వరికోధన (ద్రవ్యముగ గైకొన్నారు ఇందులో శెల్లని 

క౦ండ్లతోళాటు పసువు నచ్చని ేసాముగలవాటిని, 

ఎజ్జని కండ్లతోళాటు బూడీడవర్ణవు చేసాముగలచాటితో 

వంపర్కము. గావించినచో అన్నియు ఎట్టని గండ్లు, 

బూడీదవర్ణపు చేహాము గలిగియున్న సంతతి లభించెను 

అనగా ఈ రెండు గుణములు ఒకే సీశ్యనూూ త్రము 

చెనుండుటశే ఇట్లు నంళకముగును అట్టుగాకున్న బూజీద 
వర్గమును, పసువు వర్షమును వేరువేరుగా వంవర్కము 

గావించినచో వనువువర్ణమే వ్య క్ర్షనుగును శాన ఇచట 

ఎరుపురంగు కండ్లతో కలివీయున్నందున బూడిద వర్ణనము 

వ్య క్షమైనరి ఇళ్లే నూనవులయందు అధర క(ప్రావము 

(Haemophilia) అమ ఠోగమునకు సంబంధించిన కీన్ 

ఎల్లిప్పుడు పురుషులందు ణ్ అను లింగకాతి పశ్య 

నూ(శ్రముతో కలనియుండును ఇది బలీయమైనదిశాదు 

శావున “౫ వీశ్యమా[ళము వెంబడి (స్త్రీ సంతతి కేరును 

అళట అది న్యక్తముగాదు |ప్రచ్ళన్న ముగా మండిపోవును 

శెండవసారి (స్త్రీయె రోగముగల ఖో నృ౭నిని తన మగ 

సంతతి కిచ్చును అప్పుడది వ్యక్తనుగును ఇట్టివానిని 

లింగనంవృ క్త ప్మిత్యసూ తము అందురు 

పరోనగమనను (రుంజ।య్య ౮) ఫందీకరణము 

నకు పూర్వము వునరుళ్న త్తికణములలో ప్మిత్యసూ [క్ర 

సంఖ్య ఎల్లిన్సటిళం'చు సగముగా నుండును ఫలదీకరణము 

తరువాత సంఖ్య వూల్తి యగును పునరుక్చ త్తికణముల 

అభివృద్ధి కాలమునందు ఒక విభజన సత్యమూ నంఖ్యను 

వగముశేయును ఇది మియోసిన్ (Mణంబలి ఆర్థనూ శ్ర 

భాజనము అనబడును ఇట్టి విభజన ఆగుగునవ్చుడు 
*జకప్పుడు నరూన పీ(క్యమా[కములు (సీమిలర్ [కోమో 

కోమ్) ఆలుగా జేకుళొనును దీనిని వై నావ్పిన్ 
(Bynopsis) యుగ్నానులంధముందురు ఒక్కొక్కప్పుడు 

ఇని మెలివడును (1781) ఆ మెలివడినచోట్ల యంచివి విరిగి 

ఒకదానితో నొల్కొక్కటి అతుభకొనిపోవును 

అనువంశికము 

క్ష జ తి 

క ణి A న 

660 bh | 

వను క 

1 శ్రోమోజోన్సు క శ్రోమోతోన్ను 8 శ్రోహెజోన్ను 

వైవాన్సీనువ పూర్వము మెలివడుళ (వైనాన్బీక్ తరువాళ 
దీనివలన సీత్యమాత్రము మైనన్నగుణభు'5 క్రమము 

మారును ఈవిధముగా ముందుగా కల్లివై వుకుండి వచ్చిన 

పిశ్ర్యన్యూతము నున్న గుణములు కం|డీవై ఫునుండి 

వచ్చిన స్మీత్యనూ|త్రములతో కలినీఫోవును అళ్లు రెండవ 

చానిలో మార్పువచ్చుకు 
ఈలిధముగ పరోపగమన ము శే నంతతియొక్క. గుణ 

అతణములలో మార్చులుగలిగి, ఒకరానికో నింకొక 

చానికి చొల ఖేద మేర్చడును ఒక జాతి[ చెందిన "రెండు 

జీవులలో లేశ ఒకే తల్లి సంతకియంరు 'భేదముండుటకు 

ఇదియే శారణభూతమై యున్నది 

ఉత్సరివర్తనములు (MUtat0m) సృజన (౮9) 

శాత్రము (క్రమక్రమముగా (వవంచమంతట [సఖ్యాకి 

గాంచుటయే గాక వరిళోధనములటి శేంద్రమై లిలిచినది 

సృజని (డెలి) అనువంశికము (Herodrty) నప భౌ 

శాఛారము (Physoal Basle) అను భావము [ధ్రువకర 
మైనది కరళి మతికజాలి (000800%ు12) ఈగంయందు 

వీత్యనూ[శ్రము యొక్క ఉనికి ఆశారమును గూర్చి 

పూర్తి వరిోధనలు జరిగినవి ఈ నరికోధనముల మూల 

మున అవ్పుడప్పుడు ఒక నిత్యమూ శ్రములోగల సృృజనులి 

యందు ఆకస్మాత్తుగా మార్పు {Bodden change) వచ్చు 

నని డీవెరిన్ (0'౪గఆ) అను 'నాఠడు కనుగోణెను ఇట్టి 

మార్చును ఉళ్చరినర్తనము (Bun) అందుదు. ఇట్టే 

నూర్చుబవరిన జీవి యొక్క స్వభావము ఉనికి మొదలగు 

చాటియందు కొన్ని నూర్చులు సంభవించును ఈ 

మౌర్చులు నాళావరణమునకు అనుకూలముగనుంఢి లాభ 

91 zm 



అఆనువంశికము 

చాయకశ్రముళైనచో మొర్పుగల సంకళి యంతయు 

అభివృద్ధి చెందును మార్పు నష్టడాయకమైనచో సంతకి 

శీణింప వారంభించును ఇట్టి సృజన ఉత్పరినర్తనములు 

అవాదినుండి జీవులలోనంభవించుచు వచ్చినవి శావుననే 

జీవము కాలక్రమేణ [వపంచమునందు అభివృద్ధి శెందుచు 

పరిణామము పొందినది ఇట్లు జరుగు ఉత్పరివరృనములు 

ఇాశావరణములోని మార్చులవలన నేమి, ఆహారము 

వలనచేమి ప్రకృతి సిద్ధముగ జరుగుచుండును కాని 

తరుచుగా మారవు మార్చు నంభవించినపుడు మా్ర 

మొళ (క్రొ త్తశెగను వృష్టింవచేయును ముల్లర్ , ప్టాడ్లర్ 

అనువారలు సరిశోధనములు జరిసీ ఉత్సరినరృనములు 
శ కిరణముల (౫R298) మూలమున 'ేవచ్చునని 

శెలియశేసినారు ఇట్టి మార్పులను పరిళోధనముల మూల 

మున కలుగజేసి విణాను వేగమును ఎక్కువ శేయ 

వచ్చును ఇంకియేగాళ అవోరమునందు నూర్చుతో 

సహితము ఇట్టి వృజన మార్పులు పంథవింవ చేయవచ్చు 

వని శెలిసినది (వతి నృజని సూచించు గుణము గాని 

నలిన జరుగు రాపాయనిక ప్రతి కీయకు అనుగుణముగ 

నుండును దీని వాఢారముగా వేసికొని ఈగలయందు 

న్నర్శనూత్రము (౨10008) లేక యుండు గుణమును 
విటమిన్ బి అనోరముగ నిచ్చి నృఇనియందు నృర్భమూశ్ర 

మును (A॥t0008) పెంచు గుణముగలఛానివిగా మార్చే 
గలీగినారు 

లైసంకో (గాయ). మెండెల్ వీర్ధాంతములు 

(గేవంచమంకట చ్యాపించి పరిళోధింవవిడినని రష్యాలో 

నయికను సృజన శాత్ర్రము ఇతరదేళములలో నరి 

సమానముగ అభివృద్ధి చెందినది ఈ శశ్ర్రమునందు నలు 

వురు ళా ఈ (పొంతమున (ప్రళ్యాతిగాంచివారు 

వీరిలో వావిలోవు (10107) అనుచావి చేరు మొదట 
"సీర్కొనవలసి యుండును కాని చాశాపు 1980 నుండి 

రష్యాలేళమున మెండెల్ మునకు వ్యతిరేకళ 

మొద్రలయినది దీనిని [ప్రకిపాదించినవాడు శై సింకో 

ఈశడు మిష్యూరివ్ అను నొక ఉద్యానపాలకుని 

(Hortculturint) అనుభవముల ఛాఛారముగా చేసీకొని 

ఓక కొత్త నిర్ధాంతమును (ప్రవేశ పెన్సైను దీనిని మిష్యూ 

రిన్ నీచ్ధాంళను అందురు. ఈ నీర్ధాంతమునకు రష్యా 

జేళమున చేర్చడిన గొప్ప[వచారము కారణముగా ఇది 

మెండెల్ సిద్దాంతము యొక్క స్థానమునా కమిం చినది 

మిష్యూరిన్ అనువాడు వారనశ్వమును గురించి లామాద్ధు 

యొక్క అభ్మిపాయముల ననుసరించినాడు చానివే 

లై.సింకో లలవరచి [వచారములో'నికి తెచ్చెను మిష్యూ 

రిన్కు వృశవర్ధి (ప్రసంక రణము (Vegetative hybri 

duatంn) నందు ఎక్కువ నన్ముక ముంణను ఒకజాకి 

వృతముయుక్క. కొమ్మను ఇంకొకజాతి వృతము 

యొక్క కొమ్మతో అంటు వెట్టివచో (Grafting) ఆ అంటు 

నందు కెండవచాని (ప్రభావము వడును ఈ (ప్రభానము 

అంటుకెట్టుయొ క్ట సంకతిలోకూడ కనబడునని ఇెలివెను 

|భ్రీఖావ గుణములు మొదట అస్థీరములుగా నుండును 

తరువాత గట్టినడును గుణములను మార్చుళ క్రి వాళా 

వరణమునందు గలదని చొ'జెను మిష్యూగ0ిన్ సిద్ధాంత 

ములో అనువంశిక ము విషయమున ఒకణీనిమై బడు వాళాః 

వరణ వ్రళొనము కొన్ని తరముల (0000811038 నరకు 

కొనసాగుటశే స్థిరపడిపోవును ఈ [వ్రభావములో లేళ 

గుణములలో మార్చు ఒక్క పునరుక్స శ్రికణను (36101 

0) అందు జరుగుటనలనగాక చేవాకణములన్ని టి 
యందును అనగా చేవామునందు జరుగు ఉషచయావచయ 

(శ్రీయలన్నిటియందును (Metabolio activities) మార్చు 

నంభవించుట నలిన నం(ప్రార్షమగు నని చెప్పబడినది 

ఛాన్యములలో వనంకీకరణ (Vernalisation) పద్ధలిచే 

శీకళాలపు (1౫౧) జాతిని వసంతశాలిపు (50138) 

జాలిగా మార్చవచ్చును ఈ విషయము ఒక సంతశివరశే 

వనంతీళ రణ (Vernak52t0n) నద్ధతితో నూర్చు లుకల్పించి 

ఆనువంశికముగా ఈ (కొత్త గుణముండునటుల చేయ 

వచ్చునని కెలువజడినది ఇంశేగాక ఇదే పగ్ధతిలో గోధు 

మలిను నీవారము (1) గా గూడ మార్నవచ్చునని 
ఆనబిడెను ఇంతవరకు ఇట్టి వరిళోధనములు రష్యానరకే 

వరిమిళముల్లై యున్నవి రమ్యనులు (ప్రకటిం చినట్టి ఫల 

ములను పొందజాలకుండుటచే ఇతర చేళష్థులునై సిధ్ధాంత - 

ములు శ్వాన్రృనిరుద్ధనుని శిరన్కరించినారు 

ఆర్థిక ప్రాముఖ్యము (Eoonom1o Importance) ఈ 

శాస్ర వరిశోధనముల ఫలికముగ (ప్రవంచమునందు గల 

ఆంతువుల యొక్కయు, వ్నశములయొక్కంయు నంత 
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తిని మెరుగుచేయుటతై కల్చితవద్ధతిలో సంశానోత్నకి, 

{artificial breeding) గావించి వలువిధములగు (కొత 

విషయములను సరిళోధకులు శెలివికొన గలిగినారు 

ఇట్టి పద్ధతులు వ్యవసాయ పరికోధన శేంద్రములండు 

పళు అభివృద్ధి 'శేంద్రములందు విరివిగా ఉపయోగమం 

దున్నవి మెండెల్ స్కూళముల ననుపరించి కెండు ఖిన్న 

గుణములుగల తెగలను తీసీక్ ని వానియందు కావలనీన 

లాభదాయక గుణము నొకచాన్నే "వెంపొందకేఎ ఆ 

సంకతినే ఇశరులనుండి వేరుచేసి లాళదాయక మైన 

(భొత్తబాతిని నంపొదించవచ్చును జంఛువులలో ఎక్కువ 

షాలుఇచ్చు ఆవుల కెగను లేళ ఎక్కున బలము శలిగి 

కష్టముశేయు కోడెల కెగలను ఇదేవద్ధలిలో అభివిద్ధి 

చేయవచ్చును నూనవులలో నయితము నంళపొరం 

సర్యముగావచ్చు చెడుగుణములను వివిధరోగములను 

నిర్మూలింసకే యుటకుగాని, లేచా మేభాళక్తి, గాయనము, 

గణితము, చిత్రలేఖనము మొదలగువాలిని అలి 

శేయుటకుగాని ఈ సీద్ధాంక మెంశేని సహాయపడును 

ఇశర జంకువులయందునలె మావవులలో కృషతిను 

పద్ధతిలో నంశానము విడయుట సాధ్యమ. గాని పనియె 

నను సృజన శాన్రమున మానవాభ్యుదయ మునకు 

వర్తింనకేయవచ్చును డీనినిగురించి చర్చించు 

సృజనన విద్య (యూజనిక్స్ 2160108) అనబడును 

ఈ శాత్రు సావోయ్యమున విర్యమూలమున మానన 

+శ60దుగల నుంచి గుణములను అభివృద్ధిచేయుట కును, 

ఇెడుగుణములను వారించుటకును తగిన చర్యలను తీసికొన 

వచ్చును వివావాములందు ఇట్టి నిబంధనలు పాటించు 

టకు (ప్రయత్నములు నలుసవచ్చుము మీదుమిక్కిలి 

నిబంధనలను చట్టవిద్ధము చేయవచ్చును మానవులకు 

మంచి భోజనము, నుంచి వాతావరణము మొదలగు 

సదుపొయములశే నృఖనళ క్షియందు తగిన [ప్రభావము 

|వ్రనరింవ జేయవచ్చును ఆవోరమునశై పధింపబిడు 

పాలిచ్చు జంతువులను అభివృద్ధి 'శేంద్రములందుంచి మంచి 

మంచి 'కెగలను సృష్టీంచుటకు యత్నము జరుగుచున్నది 

అవోర భాన్యములలో ఎక్కువ సంటనిచ్చు జాతుల అభి 

వృద్ధికై కృపి, జరుగుచున్నది ఈ కృషి మూలముననే 

పశు వై ద్యశాలలందు మంచి విత్తనవు కో డెలనుంచి నుంచి 
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ఆనెగొంది 

సంకలిని బడయుటకు ఉపయోగించుటయు వ్యవసాయ 

శాఖవారు మంచి విత్తనముల (ప్రోగుళేసి ర్రైతుల 
కండించుటయు మనము శాంచుచున్నాము 

వచె» 

ఆనెగొంది = తుంగథ[చానరికి ఉత్తర తీరమున 

నున్న కఇవ్ఫటి $థిలనుగు ఆనెగొంది ఒకప్పు డొక అంధ్ర 

సంస్థాన మునకు రాజధానిగా నుండి ఆంధ్ర చరిత్రమున 

(ప్రముఖపొత్రను వహించి యుండెను కన్నడభానలో 
“ఆవె' యనగ వమగని యర్గము ఆనెగొంది యనగా 

వీమగులకోన దీనినలన నా వ్రదేళ మొళవ్చుడు కాకులు 

దూరని శారడవిగా నుండె నని తెలియుచున్నది 

ఆవెగొందియే కిష్కింధ యచెడు వితిస్యాము శలదు 

బుళ్యమూకము, సంపా సరోవరము, చ(శతీర్థము 

మున్నగు రామాయణ |ప్రపిద్ధ స్థలములు ఆ నరినరముల 

మండుటబేకమ, సీళాన్వేషణమున, లంకకు పోవుటకు 

(శ్రీశాముడవలంటించిన మార్గ మదే యగుటశేతను ఆ 

యైశవ్యాము సమంజనమే కాగలదు 

ఆనెగొంది పూర్వ చరిత్రము అగాధ శాలగర్భ మున 

విగూఢముగ నున్నది 'బౌద్ధమశావలింబకు లగు ఓఢ్ర 

యవనులీ (ప్రాంతము చా[కమించుకొని సము[గ్రతీరముఅ 

దనుక నాలుగు శళాస్టిముల వరక పాొలించిరను వీష 

యము యశార్థమని శెప్పుట కవనరమగు చారి[తళ 

నంవద యింళను దొరక లేదు (క్రీ శ ౧౧ న ₹ళాబ్దము 

ముడి కొంత చరిత్రను కనుపించును 
శ్రీ ౪ 1828 వ నంవక్సరమున ఓరుగల్లు వతనా 

నంకరము ఆట రాజ ధవాగా రాధ్యతులుగ పనిచేయు 

చుండిన వరివార, బుక్క అను సోదరులు అవెగొంది 

జేలుచున్న జంబు కేళ్వరుని కొలువులో (ప్రవేశంచిరి శమ 

(వతికచే వారచిర కాలమున నే మంతి, కోళాధ్యశ పదవ 

లను నంపొదించుళొనిరి 

అంబు శేళ్వరుడు మువ్పడేణేడులు (క శ 12971884) 
నర్వఆనరంజకముగా శాజ్యమేలెకు అతడు పొవాని 

వికమో'వేకుడు, అని శరణాగత లతణ విద్ధకంక 

ణుడు *ళంపిలి నగర నుతని రాజధాని కంవిలికి పడమట 

రమూరమీ ఎనిమిది మైళ్ళ దూరమున దుర్గము వర్వక 

పంక్తుల మధ్య, శ_ుదు శ్ళేద్య ముగ నిర్మించణడి యున్నది 



అనేగొంది 

ఆవెగొంది కోట ఆసత్సమయములందు కంపీలి రొజులు 

అందు (ప్రవేశించి ఆక్మరశణము చేసికొనుచుండిరి 

ఐహోవుద్టీన్ ఘస్తాక్ అనునతడు ఢిల్లీ చ|క్రవ ర్తియగు 

మవీమ్మదు తుగ్గకునకు మేనల్లుడు అతడు తన మామ వై 

తరుగుకాటు శేనెను ఆతనికి ఉత్తర హిందూస్థానమందు 

తఠచాచుకొనుటళు వీలుకలుగళేదు కనుక ఆతడు కుర 

కల కందుజాటులో లేని కంపిలి నగరమున కేశెంచి 

జంబుకేశ్వరుని శరణు చొచ్చేను కాని ఆతనిని తరుముచు 

మవ*సేవళతో చకవర్హియు కంసిలిని సమీపించెను 
ఇంబు'శేళ్వరుడు మెరికలనంటి ఐదువేల జోదులితో 

అవెగొండి దుర్గమున (ప్రవేశించెను ఆ కోటను మొగలులు 
ముట్టడించిరి శరణాగతుడగు బనోపుద్దీనును జంబు కేళ్వ 

రుడు చ్వారసముడ్రవ్ఫు నశోయనల రాజగు వీరలల్లాలుని 

కడకు 'శానూరు' ప సరశితముగ వంపినై చెను చక 

వర్తియుక్కం సామచానళేదములు ఇ౦బి శేశ్వరుని 

(వలోళవరచజాలకుంచెను జంబుకేశ్వరుడు తనకు 

ఆయము దుర్గథనుని 'ెలిసికొని కోటలో గొప్ప చికి 

శేశ్చాటు చేయించెను అందు ఆంకఃవుర (గ్రీలున్క ఆకర 

సాధ్ధినుణులును ఆహుశియెరి అనంభ్యాకులగు (స్త్రీలు, 

శికువులు, కురకలకు చిక్కకుండుటకుగాను శమ ఖడ్గము 

అకు శా'మే బలిమైరి కోటలోని వన్తుసామగి కొలది 

దినములలో న్యయమై పోయినది కన ఐదువేల వైనికు 

అతో ఇంబు"కేళ్వరుడు యుద్ధరంగమున (ప్రవేశించి శత్రు 

చాళన మొనర్చుళు లీగన్వర్గ మంచ 

ఈ విధముగా || ౪ 1884 లో ఆనెగొంది మునల్మా 

నులకు నశమయ్యెను కోటలో ప్రవేశించిన చన రికి 

అర్గరు అధిశారుబను, వరునొకండుగురు ఛాజకునూరు 

లును, నకివముగ బేజిక్కిరి చ(శ్రచ్నర్థి యనుమతిని బు 

శేళ్వరుని భౌశిళరేనామునకు వై భనో'పీకముగ దవన 

సంస్కారము జరిగెను జనసామాన్యము 'ేటికిని అతని 

చేవశాంకునిగ నంచి ఫూజింకురు చక్రవర్తి అంబుకేళ్వ 

రుని శీలమునకు సంతసించి, ఆకని కుమారులను గౌరన 

మళ్యాదలతో చూచెను చక్రవర్తి అఫెగొందిలో మర్టిక్ 

వాయలును తన (్రకినిధిగ నిల్చి రాజకునూరులను 

మంత్రి మున్నగు నితర బండీలను తోడ్కొని ఢిల్లీ నగ 
రమునటు తిరిగిపోయను 

చ[కవర్తి తిరిగిలోయిన తరువాత స్వాతం|శ్ర్య సీపా 

మవులగు ఆనెగొంది |(వ్రజలు తిరుగుబాటు చేసిరి వారి 

నణచుటకు వాయబునకు పొధ్యము శాలేదు ఢిల్లీ చక్ర 

వర్తి సాయ మొనర్నజాలక పోయెను తన మంత్రుల 

హితోవచేళము ననుసరించి ఢిల్లీ చక్రవర్తి తన బందీ 
యందున్న ఆనెగొంది మంతియగు వారివారుని ఆనెగొంది 

శాజుగను అతని పోదరుడగు బుక్కని మంత్రిగమ నియ 

మించి, చారు తనకు లోబడి యుండునట్లొడబరచి, తగు 

బలముతో వారిని ఆవెగొందికి వంసించెను ఆ పోదరు లట 

శాంతి నెలకొల్సిరి 

జంబు 'శేళ్యరుని కుమారులు ఇస్లాము నుతము ననలం 

విగరుటలే వారు ఆనెగొంది రాజ్యార్హ్మతను గోల్చో 

యిరి సువ్రసీద్ధ యా త్రికుడగు ఇబెన్జతోళా మళాం 

తరుశై న ఈ రాజకుమూరులకు ఆక్యంత నన్ని హితుడగు 

'శ్నేహితుడుగ నుండెను వీరి నర్గుణములను గురించియు 

చక్రవర్తికి వీరియెడగల గౌరన |'పీనులను గురించియ్యు 

అకడు తన (గ్రంథములో వర్ణించినాడు 
శీ ₹ 1806 లో విజయనగరము స్థావిళమైనడి 

వారివారుని శాజుధాని ఆవెగొందినుండి విజయనగరము 

నవ మారినది అప్పటినుండి [క ౪ 1505 వ సంవళ్ళ 

రమునరకు ఆశెగొంది విజయనగరవు దండచాయకులి 

పొలనమున నుండెను శాళికోట పళాజయము తరునాక 

కొంశకాలమునకు మరల నిచ్చట ఒక చిన్న రాజ్య 

'మేర్చడెను ఆ గాజులు విజయనగర సమాట్టుల నంశీకు 

లని శెలియుచున్నడి 

శాళళోట యుద్ధము శరునాత ముసల్భాను సుల్తానులు 

విజయనగర సొమాజ్యాంత ర్భాగములు వంచుకొన్న 

ప్పుడు ఈ యాగెగొంది గోల్కొండ నవామిలకు శుక్ర 

మైనట్టగుపడుచున్నది [క శ 1086 లో గోల్కొండతో 

పొటు అ'నెగొందియు _ మొగలులప వళమైనది [1 శ 

116 లో టివ్వునుల్తాను ఆనెగొంది తిమ్ముప్పలాజును 

నీంహోనేన |శ్రష్టునికేసే పట్టణమును ధ్వంస మొన కను 

శ్రీల 1700లో (శ్రీఈగవట్టణవు మందు 

ఇంగ్లీషువారు టివ్పును చంపి ఆవెగొంది రాజును మరత 
(వ్రతిష్టించి, ఆతని! 1800 రూస్యముల మానళ్ళతి 

చేర్చాటు చేసిరి మైనూరు రాజ్యభాగములి సంపీణి 
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నందళ్భమున ఆనెగొంది మరల గోల్కొండ నవాబుల 

భాగమునకు వచ్చెను అప్పటినుండి క శ 1950 వరకు 

అది ఆనస్టాహీలకు సామంత శాక్యముగనుండెను ఇతర 

సంస్థానములనలె, జాగీరులవ 8 ఆవెగొందియు ఆ పంనక్స 

రము హైద్రాకాదు రాష్ట్రములో లీనమై పోయినది 

ఆనేగొంది పట్టణము ఆనెగొంది పంస్థానమునకు రాజు 

ఛానిగా తనరారుచుం డెను 

కొకూ 

ఆవర్థ్సీకి చట్టనిర్మాణము = Emergency Law = 

ఆఫాశారణ పరిస్థితులయందు (వ్రజలమ, శాజ్యుమును 

రతంపవలనిన బాధ్యత (వతి నవీన రాజ్యాంగ [ప్రణాళిక 

యందును ేర్కొనబడి యున్నది అపక్తునందు భూపో 
లుడో, శాష్ట్రపతియో, ముఖ్యనుం| క్రియా, "సేనా 

వఠతియో మరియే యిశర వనర్థుడో శాజ్యమును రతంప 

వలసిన విధియున్నదిళచా | అస్తు ఆ సన్నమయినవ్సుడు 
నిర్ణ యింవనిడిన విధానము “ఆస గ్థ్సిళ వ్యా యో 

మందురు ఈఅధిశారము భారత రాజ్యాంగ (ప్రణాళికలో 

శాష్ట్రవతియందు విలుషబిడినది 

ఈ సందర్భములో 'జవత్తు' అనగా మూడు విధముల 

స్థిమైన అపడ 

1 జేళాంకర యుద్ధము, లేళ కేళములో విన్లనము 

లీ శాజకీయ శారణములచే రాజధానులందు రాజ్య 

కార్య స్తంభన 

8 (ద్రవ్యలోనముచే గలుగు [ప్రమాదము 

1 జావ్యోశ్యంత ర యుడ్ధవిళ్ణ నములచే గలుగు [ప్రమాద 
మాసన్నముశాగా రాష్ట్రవకి ప్రకటన యొకటి 

(Proclamation) గావించి, యావత్తు రాజ్య నిర్వావాక 

ములను తనయంచాపొదించుకొని యానచ్భానవాధిళార 

మును లోళనభయందు నిలుపునట్లుగా |వ్రకటనచేయును, 

అట్టి నమయమందు శేందాధిశారమే (ప్రమాణముగా 

వర్థింగలదు "కేంద ప్రభుతోద్యోగులే నర్వాధికారము 

ఎను నిర్వ ర్తిచుచు కార్ట్రవతికిని, లోళనకకును చాధ్యు 

అయియుందురు ఆ సమయనుందు లోళనకకు శానవాధి 

శారము నివులమై, నిరంకుళమై యుండగలడు ఒకవేళ 

తోళనథ 'సమావేళముళో' లీనిచో, శాష్ట్ర్రనతి కెండు 

మానముంనరకు స్వేంతముగా అవక్థితస్థితిని నిర్వ 

అవ క్తంబుడు 

హించును కాని వెంటనే లోకనళను నమావేశవరచి 

లోళనభ యొక్క. యంగీశారమును పొందవలయును ౧ 

1 రాజ్యాంగ స్తంభన విశ్వాపశాహిత్య శీర్మాన 

ముళి వలనను, శాజకీయ వర్గములలో ఒండొరుల వై మన్యు 

ము౪ వలనను వీ శాజధాని యంచడైనను మంశ్రినర్గము 

స్థిరముగా పొనగజాలక యుండెనేని యట్టి పరిస్థితిని 

“రాజ్య శార్య వృంథన యని చెన్పవలయును (581109 

of Constitutional machinery) అట్టే న 8 స్థితినొ ళో 

యావత్తుగా [గ్రహించి శాష్ట్రవతి (ప్రకటనగావించి యా 

శాష్ట్రము యొక్క నిర్వావాశాధి కారము కవయందును, 

శాసవాధికారము లో కనథయందును నెళళొల్పవంయును 

శాని బ్యాయాథఢి కార ములను మా్రము ఆ రాజధాని 

యొక్క ఉన్నత న్యాయస్థానము (హ్రైళోర్టు) నుండి 

తొలిగించరాదు శాష్ట్రవతి చేసిన ఈ (ప్రకటనను 

లోళనథ యంగీకరించివరో ఆరు మానములనరకు 

విళంలించవచ్చును ఈ శాలమం జాకాస్ట్రములో నుండిన 

శాష్ట్ర శాసనసభకు కాసనాధిశారములు ఉండ 

జొఠవు 

1 ర్రవ్యావత్త న దుష్టళాలమంరైనను దేశములో 

(ద్రవ్యలోవముగలిగి భారళమున కన్యదేశ ములలో వరవతి 

(యాట) తగ్గినను శాష్ట్రవతి కద్విషయమయిన 'ప్రళటన' 

వొకటి గావించి (ప్రభుత్వోద్యోగులు, న్యాయాధివతులు 

మున్నగువారలయొక్క 'వేకనములను, ఒరుంకడులను 

(allowances) తగ్గించి [ద్రవ్యూవత్తుముండి కేళమును 

రతంచును మరియు శాస్ట్రవతి వ్వశః పరిశీలించి నవర 

ఇలు గావించి ఉచితరీకిగా అంగి జారమిచ్చును 

ఈ చైవిధములయిన (ప్రాథమిక వాక్కుఆప బాధ 

కలిగినదని ఆరోవణలు చేయుచు బ్యాయ స్థానములకు 

విన్నవములు చేయరాదు 

బును 

ఆన స్పంబుడు ఎ 

వీతద్దేళ (ప్రమాతన్య వళాళాద్యగ్ర అనన? 

స్వం స్వం చర్మికం శిచేరన్ వృథిన్యాం నర్యమానబా॥ 

వ్యవస్థ తార్య మళ్యాడః క శ వర్షాశను స్థ 

శ్రయ్యాహీ రతితోచేళః [వ్రసీదతి నవీదతి, 

(మనకి) 
yes 



అస్తంబడు 

“ఈ భారతచేళమున పుట్టిన (వొహ్మాణునీ నమతమున 

థూమియందలి నర్వమానవులు తమ తను ఆఛారములిను' 

'అథ్యసింపనలయును విర్ణీశార్య నుళశ్యాదలు గలదె 

ఆచరిత వర్ణాశ్రమ స్థీతిగలరై, వేదత్రయ రజిగమగు 

భర్మములే రషింపబడు రేశము డవ(ద్రవ రహితమై భాంతి 

యుతముగా మనగలదు' అని మనువు వచించెను ఇట్టి 

నుళ్యాదలిను (వ్యవస్థలను) |ప్రశిపాడించిన మహర్డులలో 

ఆవే న్హంబ మనార్షి అగ్రగణ్యుడు 

అప్నర్హంబుని సూత్రములు విశేనముగా పొటించువారు 

ఆంధ్రుల యున్నారు అందే కవులలో ఇప్కురు ఆవ 

వృంబ సూశ్రులు కలరు శాబట్టి అవన్తంటుడు ఆంధ 

జాకీయుడని తోచుచున్నది ఇయ్యంళమును గార్బు, 

ఇర్గరు, పండితులు మున్నగు విమర్శకులును ఐలిపరచిరి 

ఈ విషయమును మరియెళ విధముగా గూడ స్థానీంన 

వచ్చును నిళ్యామి[క్రుని సంకతిచా రై ఆతనిచే శస్తు అయిన 

చారలలో అంధధులుకూడ నున్నారు జనశ్ళేవుని కథ 

అరుగునవ్చటి॥ వీళ్వామితుడు పుష్కరకేశ సామీవ్య 

మున శవన్సు చేయుచుండినట్టు (శ్రీమఛామాయణ 
(గ్రంథమునలన విదితనుగుచున్నది వున్కర'మేశ్రమునకు 

సమీవముననే సాల్వదేశముకలదు ఆస స్పంబుడు సీనుంళో 
న్నయన విధియందు సొల్యజేళమును, యమునా నదిని, 

యౌగంధరి యను ఆ జేశపు రాజును గూర్చి గానము శేయ 

దగు నని (వ్రత్యేకముగ చెస్పియుండుటకే అతనికిపొల్వ 

చేళమునందును తక్రత్యు లయిన జనులయందునుగల 

(వ్రక్యేశాభిమానము శేటసడుచున్నది అంధగణముఛారు 

ఇగ్ధాళమున పాల్విరేళ (పాంకమున నుండుటకే అవ 

.శంలుడులం ధజాతీయు 2 నట్టు ఊహించుటనమంజవను 

ఆక ర్హంబుడు ప్రాచీన మసార్షియై యున్నట్లు నీరూ 

పించుటకు “వెక్కు. పాధనములు కలవు బోధాయన 

నూత (గ్రంథములో ఆలే స్తబుడు గోత్ర పన ర్తకులలో 

నోకడుగా జేర్కొనలణెరు ఫరాశర య్యా్మవల్కు్యులు 

తను ఢర్మశ్యాక్రముంలో ఆన న్తంబుని ధర్మశాస్త్ర ప్రవర్త 

పనిగా వరిగణించిరి షాణివ్యాచార్యుడు 'అన్ఫమ్యావన్హరే 

వీదాదిభ్యో లే (4 1 10) అను సూతమున 

లిదాది గణములో ఆన న్టంబి శ్యమును పఠించెను ఆందుే 

అనస్తంబుడు పొణినికి పూర్వుడని నిరూసితమగుచున్నది 

అవ్తంబునీ గృహ్య మాశ్రములలో పాణినీయ వ్యాకర 

ణమునకు విరోధముగల [వయోగములు కలవు ఉడా 

అరోవాలీం (6 తిక), తరతీం (6 8), వుం స్వాః (64, 

గృముసష్టి (20 11), ఆక్యానాయన్ (12 7), 

CRIS (8 6), వ్రవృం (11 8), hie (28 7) 
మున్నగునవి కొన్ని విభ కి వ్యతయములుకూడ కనవచ్చు 

చున్నవి ఉదా తవ్యైవపా (నీకి 4), అధ్యా౭ స్య 

ద బేన (165), ఇయ్యంళములు కూడ అన న్తంబుడు 

పాణిరికి పూర్వుశను విషయమును బలవరచు చున్నవి 

ఆప శ్తంబుడు విరు క్ష శారుడయినయాన్ముని, క్యోతివళర్భ 

యగు లగదుని కవ ధర్మనూత్రములో సేర్టానియున్చా డు 

“ెందుచే ఇశడు యాస్కలగదులి కవంతరీయుడని 

ఊహింపనచ్చును పాణిని (క్రీ పూ 000.800 సం ల కాల 

మునకు చెందిన చాడనియు, యాస్కుడు |క్రీ పూ 

800 600 ల కాలమునకు చెందిన వాడనియు లి 

శాణీమున్నగు పండితులు (వ్రాసిరి అందుచే ఆనన్నంబిడు 
కీ పూ 600.600 లకు మధ్యమన్న వాడనుటసమంజనము 

మహార్దులచే (వ్రశిపొదిళములై న మర్యాదలు విధి = 

నియను నిషిధ దూసములచే మూడు విధములు అందు 

వవృత్తి వ్రయోజనళము విధి నిషేధ, నియనుములు 

నివృత్తి [వయోజనకములు (1) విధి “నంధ్యోళ్చ బహి 
డ్రామాచాననం వాగ్యకళ్ళ (1 వ్రళ్న 80 వటల, 8 సూ) 

ఆను నానస్తంబధర్భసూ[తమునుబట్టి సంధ్యోపానచా 

శాలమువ [గామ వునకువెలువల నుండుట, 'వాక్నియ 

మము కలిగియుండుట అనునలి విధులు ఇచట వ్రవృ శ 

వ్రయోఃనము వివశిశ మైనది (క) (పాళ్ములోఒన్నాని 

భుంజీత (1.01.1) అను మ్యశ్రముచే (ప్రాబ్ముఖుడయ 

భోజనము చేయనలయు నని లెప్చట వే అన్యదిగాళి 

ముఖ్యము నిపిద్ధమైనడి ఇదీ నిషేధ (ప్రయోజనళ 

విధియై యున్నది (8) “యాజవాఛ్యానన [వతిగమహై 

శవ శ్రావ్మాణో (ద్రవ్య మార్జయేక్” యజ్ఞము 

శేయించుట, వేదమును చదివించుట, వ్రకి[గహాణముణ- 

అనుచాటిచేత వే శ్రాహ్మణుడు (ద్రవ్యము ఛార్జింగ 

వలయును అనునడి నియమము ఇట్టి నియమముళే 

_క్యంతరముల చే య కేస్టముగా (బ్రాహ్మణునకు [దబా 

రనము నిషిద్ధమగుచున్నది ఇట్లు వూర్వో క్షనము లయిన 



మర్యాదలను, వర్ణాశ్రమ ధర్మములను, బోధించు సూత్ర 

ములు ధర్మన్యూతము అనబడును (గ్రతిచోదితము లయిన 

యజ్ఞములను ఆచరించు వద్ధతిని బోధించునవి (త 

మాశములు |వ్రక్యత (శ్రుతి ప్రామాణ్యము లేనిచో 

ఆచార గావ్యాములగు వివావోది విధులను బోధించునవి 

గృవ్యా న్యూతములు ఇట్లు ధర్మములను గృవ్యాములను, 

(శౌక ధర్మములను నూూతరూవమున రచించిన మవార్టు 

అలో ఆవ స్తంబుడు అగ్రగణ్యుడు ఈ మవార్షి రచించిన 

(గౌక సూశ్రము వేదాంగకల్బ మని ప్రసిద్ధి నొందినది 

అ [శాళ మ్యూతమునందు “ఆశాతో దర్శ పూర్ణిమా 

వ్యాభ్యాస్యామః అనునది ఆద్య నూ(త్రమై యున్నడి 

దీనిని బ్రవ్మాయళ ములో కల్ప స్థానములో (బ్రాహ్మణులు 

పఠించుచున్నారు ఆవస్తంబుని (శాత నూత్రము |క్రింళద 

థ్యాయాళ్ళ[ము ఆదియందలి శీ8ి ఆధ్యాయములలో 

దర్శ పూర్ణిమా సేన్టీ మొదలుకొని సవవ సంవత్సర 

పర్యంళము ల్రైన యళ కర్మలు చెన్చబడినవి ఇరువది 

శాల్లవ (ప్రశ్నలో పరిళాషా నూత్రములు, |ప్రవరఖిండ, 

వశాత్రమం[శములు నచిశపవిడినవి 256, 86 వ (ప్రశ్న 

లలో గృవ్యా కర్మలకు ఉవయోగించు సూత్రములును, 
Cr (వక్నలో గృవ్యా కర్మల నొనర్చు విధానమును 

జోధికములైనవి 28, 20 (ప్రశ్నలు సామయాచారిళ 

ధర్మపతిపాదకములు 80 వ (వళ్న కుల్బ మాత్రము, 

కది జేదినిర్మాణ విధిని ఇవ్ట్రీశాచయన |ప్రమాణములను 

వివరించును ఈ (శాత స్యూతము శై క్రిరీయ శాఖకు 

ఉప యోగించునదిమై యున్నది ఆపస్తంబ (శౌత నూ(క్ర 

ముల వ్యాఖ్యలు ఇెప్కులు కలవు ఈ వ్యాఖ్యలు 

అననుగ్రములై శానవచ్చుచున్నవి ర్ముదద త్త సూత్ర 

డీపిక అను శ్యాఖ్య ఈ (శాత సూశ్రము నందలి 15 

గ్రళ్నలశే లభించుచున్నడి అని గార్భు వండితుడు 

వావెను ధూ ర్తస్వామి కృతమైన ఇామ్యము, గళ 

న్యూత్రము నందున్న శేనల వరిభాసా నూత్రములశే 

ఇభించుచున్నది కసర్దిస్వామి రచించిన ఖాన్యము కళ్ళ 

న్యూశాధ్యాయమునశే కనబడుచున్నది గురుచేవస్వామి, 

శరవిందస్యామి, శాండపాశార్యుడు, ఆహోబలమూరి, 

మందరరాజు అను ఇధుగుర్చు, (క నూశ్ర వ్యాఖ్యా 

శలలో 'చేర్కొనదగినఇారు శాండపొచార్యుని ప్రయోగ 

ఆక స్తంభుడు 

రత్నమాల (శాత సూ మూలమునకు సక్రమమైన 

వ్యాఖ్యగా వరిగణించజిడుచున్నది 

'అథ కళ్ళా జ్యాచాళా చ్యాని గృవ్యాంశే అనునది 

అవన్తంబ గృవ్యా సూత్రము అను[గ్రంథ మునందలి అద్య 

నూత్రము ఆన స్తంబుడు స్వక్ళతములయిక గృహ్య 

బూశ్రములలో జాతక ర్మాది నంప్కారములకు ఉపయో 
గించునట్టి బుగ్యజు ల్వేద మంత్రములను ఒళచో ప్రళ్నద్వయ 

రూవమునకూర్చీ దీవికి *నళాగ్నిశాండము" అని "పేరు 

చెప్టిను ఈ గృవ్యా మా(్రములలో నుం[క్రప్రతీకము 

(న్వరూపోచ్చారణము) “ఉత్తరయా, ఉత్త శేణ, ఉక్త 

రా? అను ఆల్బవదములచే నులథముగా కర్మలను 

బోధించియున్న అప న్లంబుని వైశిష్ట్యము ఎన్నదగివడి 

ఆషాడ = నూఘ ఫాల్గుణ మాసములు తన్న విచానాము 

లకు శేషించిన నూనములు (పళ న్థములని “నర్వ ర్లవో 

వివావాన్య శై. ? రేమాసొ వరివోర్యో త్రమంకునై ఛాఘం” 

అను అస స్తం గృవ్యానూ[త్రముచే విదిశనుగుచున్నది 

శవ్యానరణ నమయమున = కుాశుథ నరీశ కై వరబంధు 
వులు మట్టిముద్దలో వావావిధములయిన ములను 

యజ్ఞ వేదిగతములయిన పాంసువులను, కృషి క్షేతనుందలి 
అోస్టములను (మట్టి వెళ్లలను) శ్మశాన భూమి యందలి 

లోస్టములను కలిపి బాటిలో నొళచానిని గృృశింవుమని 

కన్యనడుగగా, అమె నీజన్పర్భ మొనర్చినచో నంశా 

నముజే పమ్మద్ధి కలుగుననియు, వేది పొంనువులను 

కాకీనచో యజ్ఞముచే సమృద్ధి కలుగుననియు, కేక 

లోష్టములను ఇాకినచో ధనధాన్యములచే నమ్మి 

'యేర్చడువనియు, ళృశాన లోష్టములను స్పృశించినళో 

అకుళము వాటిల్లు ననియు భావింపన లెనని అవస్తంబుని 

(11వ్రళ్న 8వ కటలిము, 8,15,16,17,16) వలన 
గృహ్యాన్యూశ్రముల బే ఏళడీకృత మైనది వరునకు వధూ 

విషయమున అనుకూల్యమును సంపాదించు నిమిత్తమై 

శేయదగినవిధి సవత్నీ కాభనవిధి, రాజయత్మ యను 

రోగముయొక్కో శాంతికై శేయదగిన విధి మూవి 

వరుటనై చేయధగినవిి, శ్వగహే గృహీతుడై న జాలు! 

యొక్క (గ్రహశాంకికై చేయరగునిధి, ఇశ్యాడి విధులు 

ఆన ప్పంబుని కోకజ్ఞానమును 'కేటనరచుచున్నవి అప ర్లంజ 

గృవ్యాన్యూశ్రము కై ్రరీయ శాఖాను పారులప మిక్కిలి 
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అన గంబుడు 

ఉనయోగించును వింగొభట్టీయము, ఈండవీళ్ల, అనాకుల్కి 

శొశ్చర్యదీపిక అనునవి ఆన సంజ గృవ్యానూత్రములై 

'వెలసీన వ్యాఖ్యానములు పీంగాథట్టు, అగిపీళ్ల వెర్ 

దత్తుడు, మదర్శవాచార్యుడు అనుభారు క్రమముగా 

నెని చేర్కొనఇడిన వ్యాఖ్యలను [వాపీనచారు ఆంధ్ర 

కేళమున కై త్రిీరీయులు తరచుగ ఆపస్తంబ మూశాను 

సారులుగా నున్నారు 

ధర్మ నూ|త్రములలో ఆవ స్తంబ ధర్మనూత్రము కృష్ణ 

యెబశ్ళాళయుంకు ముఖ్యమైనది “ఆధాతప్పామయా 

ఛారిశాన్ భక్మాన్ శ్యాథ్యాస్యామః।" (ఆ ధ 1) అను 

నీ ప్రథమ సూత్రము ధర్మశాస్త్ర స్థానమున జహా 
దు ఉపయోగింపవిడుటచేత ఈ (గ్రంథము 

వరమధర్మ శాస్త్రమని కేటవిడుచున్నడి ఆసస్తంది ధర్మ 

సూత్రములలో చెప్కు ముఖ్య విషయములు కలవు 

ఉపనయన శాఠమున వటువు పొడోన నంగవణముు 

గురునన్నిధియేందు అధ్యయనము, ఖిణాచ రణము, 

మున్నగు ధర్మములను సక్రమముగా ఆచరించినచో, 

నాతని కర్మలు సఫలము లగును అేనిచో కవి నంళానము 
[ఆహ్మావర్చసవిహీవ నుగును అకని సంతతిలో బుషులు 

వ్యురు వుట్టనను శ్వేత కేతువున౭ పూర్వకర్మ భోగార్థమై 
కొలది మందీ జనన మొందుదురు -ావృన (ఆన్మాతర్య 

మునశ్యాచరణీయము అని శెన్సబిడినరి బి క్రయాన్నము 

కినపండుట , రన ద్రవ్యములు, వచ్చిమూంనము, మధు, 

ఆవణేతురసములు, పృథుక [క్రష్టయన-నక్తు శాక 

నూంన పట్ట జీర విశారములు, ఓవధి ననన్నతి 

మూలఫలములు మున్నగు 'వాటిని కినుటయు ఆవక్ళా.ల 

మున ఆగ్నినునర్ణములశే సృృశంచి కృళాన్నమును 

(గ్రహించుటయు గృవాస్థధ ర్మిములుగా పరిగణింపనడినవి 

ఆర్య పోషికులియిన భ్యూద్రులు స్నానారులకే 

'త్రైవక్తికులగు గృవాష్థులు అతిథులు మున్నగు బారి 

కొరకు పొకము చేయవచ్చును శూడ్రుడు నిత్యము 

కరము చేయించుకొని వేల స్నాన మొర్చినకొని పర్య 

ఇాలమునందును, అష్టమివాడును జౌరము చేయించు 

కొని గాని, పరోతముగా వండి ఇచ్చిన అన్నమును అగ్నిలో 

మంచి, నీళ్ళుతో (ప్రోతించినళో అది చేవళార్చణమునకు 

అర్లమగునని చెప్పడినది అతిథికి గోమధువర్క మిచ్చి 

నచో ఫలాధిక్యము శేహారు నను విషయమున డ్రావ్మా 

ఉఘు ప్రమాణమగు చున్నదని ఆవ వ్తంబుడు వచించెను 

ఆవిధిగా సన్యసించినవారు అభోజ్యాన్నులలో పరిగణించ 

బడిరి (వాళ్యళబ్దము ఆమరకోళమునందును (థ్రాళ్య 

నృంప్కారహీనః స్యాత్) '(వాళేన జీవతి అను పాణి 

నీయ సూశ్రమునందును నిందితపరముగా వ్యాఖ్యాత 

మైనడి ఆస ర్హంబుడు దీనిని పూజ్యవరముగా [వయో 

గించెను ఇయ్యాళయమునే నమర్థించుచు [వకేఘసాధుః 

(వక న వవ(వాత్యః అను వ్యుశ్చ క్తిని వ్యాఖ్యాకలు 

వ్రదర్శించిరి దంవశుల నియమములను. వివరించుచు 

శార్యాళర్తలు స్వీయ నియమాకిక్రమము చేసిశేని 

శీజాద్ధ్రలగుడు రని ఆన స్తంబుడు శౌప్పెము అతడు నియోగ 
పద్ధతిని నిచేధించెను రాజు తపో విచ్యావంతులగు 

(వావ్మాణులకు తనరేళములో జీవన ము లొని 

వారిని పోషింసవలయు నని చెప్పబడినది ఇతర నూ 

రలు అష్టవిధ వివావాములను చెప్పిరి జన స్హంబుడు 

అరింటినే పేర్కొ'నెను సకాగ్ని కాండను నందలి కొన్ని 

మంగార్థములచే యువకీ వివావాము (బ్రతిపాడిత మగు 

చున్నను, వొరోద త్త (వళ్ళకి వ్యాఖ్యాతలు అవ్విమయము 

నంగీకరించి యుండలేదు 

శాజధర్శమ. లలో, శాళు దేశారాధన తత్సరుడగుచు, 

శాష్ట్రమందలి (ప్రజలలో వరిని శీతవా కాతస వ్యాధుల 

వలన '్లేళము కలుగకుండ చేయవలయు ననియు, బాలి = 

వృద్ధ కర్మశార = అంగవికలి [ళో త్రియులనుండి పన్నును 

(గ్రహొంచహడ దనియు, నగర = (గాము = రతకులుగా 

శాయస్ట్థులను (కరణాలను) వియమింసవలియునవియు, 

నగర (గ్రామములలో డొంగలు ఆవవొరించిన డబ్బును, 

నష్టవడిన యజమానులకు నగర రతకు డొనగనలయు 

ననియు శెన్పబడినది ఈ ధర్భములు అమష్టీంచుట కష్ట 
సాధ్యము ఐనను అలి శ్రధ్ధళో ననుష్టించిన వారికి అయుగా 

రోగ్యములను, చి త్తళుద్ధిని ప్రసాడింన ననుర్భములు హార 
దత్తస్వామి “ఉష్ణ నర ఆను సమగ్ర వ్యాఖ్యను అనర్థం 

ధర్మమా క్రములనై రచించెను ఈ ధర్శమా[క్రఘములలో 
కొన్ని వేదాంత |ప్రకిపాడకములును కలవు చాటిన 

శ్రీ శంకర భగవళ్ళ్చాధులు వ్యాఖ్య (వానకి 

ఖంనకొ 



ఆఫ్ఫునిస్థానము - (రరిత్రమ) ఆర్ ఘనిస్టా 
వము ఇ శేనియను పీఠభూమిలో ఈళాన్యదిక్కున ఉన్నది 

ఈ లేళవు నరివాద్దులు - ఉత్తరమున జక్సన్, మధ్య 

అసీయాలోయలు, తూర్పున ఉత్తర హిందూస్థానము, 

పడమట వర్షి యాడేళము, దఉణమున వెలూచి 

బడా? ఆఫ్ ఘనిస్థాన మను వేరు 18 వ శళాబ్దముళో 

ఆవ్మాద్ పా రాజ్యశాలమునుండి స్థిరవడివది ఈ చేళము 

నందలి ముఖ్యజాకులు ఆఫ్ భునులు, పశానులు, ఘీల్టా 

యిలు, టర్కోమనులు, ఇళ్యాదులు 

ఇారి్రకముగ ఆఫ్ భనిష్థానము భో ఇాగములైన 

ఖరాసొన్, కాబూలు బౌ కీయ గజనీ, కాందవోద్టు 

హీరట్ = ఆనునవి (గ్రీషల, 

ఆరమ్మల శాజ్యములలో 

రాన ములుగ నుంజెను 

{8% 1000 |పౌంక 
ముక గజనీ రాజులు, 

శర్వాక ఘోరీ గాజులు 

ఇచట వరిపొలించిహిందూ 

బేళమువై దండయా[కలు 

పొగించిరి ఢిల్లీలో 
ముస్తీము శాక్యము 

రిచివే జానీవశాజు 

కుకుద్దీన్ బఐలక్ ఆఫ్ ఘని 

స్థానము వాడే థీ శ 

1626 లో కాజరుమొగలు 

సొమ్రాజఖ్యము స్థావించు 

వరకు ఆఫ్ ఘన్ స్థానము 

నుండి తురకల దండయాత్రలు వరంపరగ హిందూచేళ 

మును కాధించుచుండెను మొగలుకు సరియైన చేరు 

ఛగశాయి వీరి న్వదేళమగు ఫెగ్గానా ఆఫ్భునిష్థాన 

మంచే యుండెను 

ఆక్ఘను శరిత్రలో కూడ అళ్ళరు రాజ్యకాలము 

(| + 1558 1606) గొవ్నది అఫ్ ఘనిష్థానము 

ఇతని శాలములో ఢిల్లీ హొక్రూక్యమున. నొక భాగ 

ముగ స్థిరనణెను అకృరు శాజవు(త వై న్యములు జన్వంత 

సింగు వై న్యాధివక్యముగ ఆఫ్ ఘనిష్థానముతోని. కిరుగ 

గి 
b 

శే 
శ 
ర్త 
క్ష 

92 

అనని స్థానము 

వాటులను అణదెను పొరంగకేబు తర్వాక ఆఫ్ ను 

సామంతులు స్వతంత్రము (పకటించిరి [క ౪ 1681 జో 

వర్షియనులు శాందవోరును జయించిరి థీ శ 1888 

(పాంతమునుండి కాందనోరును వర్ని యనులు శాలి, ఆఫ్ 

ఘనులు శాని పొభించుచు వచ్చిరి 

నాదిర్ షా ఆఫ్ ఘనిస్థానమును జయించి హిందూరేళ 

మువై దండెశ్తెను ఇతడు [| ౪ 1747 లో మృతి 

వొంచెను తర్వాళ అపామ్ముగ్మా ఆక్జాలీ స్థిరమైన 

ఆఫ్ఘన్ రాజ్యమును స్థాపీండెను ఇతని రాజ్యము 

మెషెడ్ (M68hంర) నుండి లాహోరునరకు వ్యాపీం 

ఇను క్రీ ౪ 1778 లో అహమ్మక్ సూ చనిపోయెను ఆకని 
వుకుడు క్రైమూర్షా 

శ్రీ శ 11/98 వరకు 
పాలించెను శ్రైమూరుషా 

శరువాత అశని తమ్ముడు 

ఉవా ౪మాను శాజ్య 

మేశెను గళ 1808 
తరువాత సావామసా 

మడు, ఆటుపిమ్ముటపానా 
సుజా పొలించిరి (శ్రీ శ 

18987 మండి 1808 

చరకు దో ల్స్ మనొన్ముడు, 
తర్వాళ మేక్ ఆలీ, కర్వాక 

అట్టుర్ రహమౌను, ఇతని 

కొడుకు నొలీబుల్లా, మను 

మడు అమానుల్లా పొలిం 

చిరి తర్వాత వారిక్ 

ఖాను అకడు [క్రీ ౪ 19080 లో చంవవిడగా జాహీ 

ర్పొహా శాజయ్యెను 

ఆంతర్యుద్ధములలో జఫ్ భన్ సామంకళాజులు (ఖిటిన్ 
పాయమును తరుచుగ నెపీశించుచుండ్లిరీ మొదటి ఆఫ్ 

ఘను యుద్ధములో దోన్తునుళొమ్మదు కాబోలు గడ్డ 

దుక్కి హీరట్, కాందవోక్ కను గల్ళెను ఇకని 
వుకుడు గులామ్ హైర్ (విటిషుజారితో గంధి 'వెరొవిను 

శ్రీ ₹ 1888 లో దోస్తుమవొమ్మదు. చనిపోగా అశని 
16 గురు పుష్రులు సిందోననమునకై పోరాడు 



ఇన్టస్థానమ 
శానిర రెండన ఆఫ్ఘును యుద్ధములో (బ్రిటిషు 

సైన్యములు $ వై.పులనుండి ఆఫ్ ఘను శాజ్యమున ప్రవే 
శించెను కాందవోరు యుద్ధ ఫలితముగ (క్రీ ౪ 1880 

నుండి 0 సం॥ లు ఆఫ్ఘన్ గాజా (లిటిషు మిత్రుడుగ 

మంజెను మూడవ ఆఫ్ ఘన్ యుద్ధములో ఆఫ్ ఘనులు 

ఇండీయావై దండెత్తి యోటమిగెండిరి 19819 లో 

వారిబుల్లా వాళ్యశేయజ డెను అమానుల్లా శాజయ్యేను 

సంధి ఫలితముగ ఆఫ్ ఘలిస్టానము న్యకం[త్ర రాజ్య 

ను 
'రవామామ రోడ్లు చేయించెను. రాజ్యాంగ 

మున నంస్కరణలు శెళ్చిను అమానుల్లా ఐరోపాలో 

ఫర్యటనము శేనివచ్చి బేళముతో మార్పులు భేవెను 

శ్రి ౪ 1028లో ఇానననళలు అమలులోనికి వచ్చెను 

వియ 
= (భూగోళము) జర్భ్ఫనిస్థానము 

అసీయాఖిండప్పు దేశాలలో ఒకటే ఢీనికి 'చౌలిక్ ఇ పొద్ 

షాహీ యే అష్టవిష్థానము అలి పూర్తిపేరు ఇది 29° 
86° ఖ్ ఉత్తర అజాంళనుల మధ్యను 60", 50. 11° 

50: తూర్పు శేఖాంళముల నుధ్యను ఇమిడియున్నది 
దిని వైశాల్యము 8 లతల 50 వేల చరరపృమైళ్ళు 

ఉండును జదాకా ఒకకోటి ఇపవరిలడలు సుమారుగా 

ఉండును అందులో ఇరువది రతళలనుండి శీరనికానము 

లేవి చరతాళు లున్నని వరిషియన్, వుష్టూ భోమలు 

నూట్టాడురురు 
నరిపొలనము [1914లో జన్మించిన మవామ్మద్ 

ఆహీర్షా ఈ రాజ్యమునకు రాజు ఒక ఉన్నతనభ 
(820) 50 మంది నభ్యులితోకూడి ఉన్నది ఇదిగాక, 

171 మంది వభ్యులుగల జాతీయ (ational Asssmbly) 

పరిపాఠినాధి కారు కలిగియునది మేనెళలోను, 
ఆడ్జోబరుతోను సమావేశములు అగుచుండును. కడిగాక 

"లోయేట్లూ" (061కి) అను మవోనథ ఇంకొకటి 
అప్పడప్పుడు సమా వేళము అగుచుండును రాజు వీర్రైన 
అతి ప్రాముఖ్యము గల సమన్యను కీర్మానించు నిమి శ్రమే 

శీనిని నమూ'వేళ వరచుచుండును దీనిలో అజాతికి నంబం 

థించిన "పట్టనుంది బాయకులు సమా వేశమునోందుదురు 
గడచిన నమా'వేళము 1041లో జరిగనది ఇటీవల 

పొకీ వర్చశిన నమన్యల మూలముగా ఇప్పుడు 

మళ్ళీ సమావేళశవరచబడినది దేళము వడు ముఖ్యమైన 

శా గా విథజింవవిడీ ఉన్నది శాబూలు, మజార్, 

శాందహోరు, హీరాట్, కటఘన్, సంఠ్ ఇ_ను|షికీ, పంథ్- 

ఇహినూబి అనునవి ెడ్డ శాష్ట్రోలు బదకొషాన్, ఫర్మా 

మైతునా, వళ్వాన్ అనునవి వాల్లు చిన్న రాష్ట్రాలు "జెడ 

శాష్ట్రాలు నయీరో ఉలుకు మేఆను సరిపొలకునిచేతను 

చిన్నరాష్ట్రోలు వోకెం ఇ అలా అను పరిపాలకునిచేకను 

పొలింపవిడుచున్నవి కొన్ని శాఖలు మం|తుల|క్రింగను, 

శొన్నిఆధ్యతుల క్రిందను ఉండి, వీరిరువురితోకూడిన మం|క్రి 

వర్గము చేతులలో అధికారము శేం థ్రీగ్ళతమయి ఉన్నది 

కొద్దిమంది వీయాళాఖీయులున్నను ఆధిక పంభ్యాకులు 

నున్నీ శాఖకు శెందిన మవొమ్మదీయ మఠము ప్రభావ 

ముగా గలవారే శాబట్టీ వ్యాయళ్యాన్ర్రము సరియళ్ 

మీద ఆధారముచేని కొరి అభివృద్ధి చెందినది జిల్లా న్యాయ 

స్థానాలను మవాకమా ఇ ఇళతిదాయియాలు అనియు, 

శొష్ట్ర ళాజధానులలో ఉండువాటిని నువాక్లమౌ ఇ 

మురాఫోలు అనియు అందురు నుహళనూ ఇ-అలీ కమీజ్ 

అను న్యాయస్థానము హైకోగ్టువంటిది ఇది నరిఫౌలన 
భ్యాయశాఖకు అమబంధించి ఉండును ఉన్నత సభకు ఆను 

ఐంధముగా శారియ్యాసక్ ఇంశమీజ్ ఇ అయన్ అను 

నుప్రీంకోస్టుకూడనున్న ది అఆడాయపునన్ను, భూమిషన్ను, 

జ్యాపార మంశాలు కేళము యొక్క ఆచాయమును 18 

కోట్ల 80 లతల ఆష్టేనీ నాణెములనరకు “వెంచినను, 

డ్రభుక్వాడాయము చాలుటలేదు సొమాన్యమైన సేనా 

ఇాహిని 76000, కలదు తడనకు 8,000 నుండి విద్యార్థు 

అను తయారుచేయు మిలిటరీ శితణాలయము ఒకటి పలి 

శేయుచున్నది కాలాలు పట్టణము చేళమునకంతకును 

శాజధాని, ఖ్యాజౌరాచామ్, మెక్ పూకు నిమానొ్ల 

యాలను పురన్మరించుకోనీ కొద్ది విమానదళమున్నది 

|బీటిషువారికో పూర్యము నరివొద్దులను గురించిన 

సంధులు (1941199) "సెళ్కులున్నని 1946 లో సోవియట్ - 
రష్యాతో జక వరివొద్దు నిర్ణయము జరిగినది 

ఆర్థిక వరిస్థీకులు - జేళము యానత్తు వర్వశనుయము 
నర్షరహితమైనది అయినవ్పటి!ని చిన్న చిన్న జలా 

ఛాళాల మూలమున న్యవసాయము పాగుచునేయున్నది 

0 స 



సండ్లు, కూరగాయలు, తీండిగింజలు, పండీంపేబడు 

చున్నవి సక్తి, ఇంగువరెట్లు ఎక్కువగా "వెరుగుచున్నవి 

ఊలు, చర్మములు, ముఖ్యముగా కరాకులీవ్ అను 

శరములు ఎగుమతి చేయుచున్నారు చేళములో భొన్ని 

4 లినీజములుకూడ కన్నవి రాగ, ఇనుము, వీనము ఎక్కు 

వగా దొరటినని తెలియుచున్నది శాజూలు పట్టణములో 

అగ్గి'వెన్టులు, గుండీలు, చర్మము, చెవ్చులు, శాళ్ళు, 

కుర్చీలు చేయు చిన్న చిన్న కర్మాగారాలు ఉన్నవి 

ఇందవోరులో ఊలు ఫ్యాక్టరీ ఉన్నది పత్తి కర్మా 

గారాలు ఉన్నవి ఆఫ్టర్ జాకీయజ్యాంకు అధ్యర్యము 

క్రింద చేళములో జలవిద్యుచ్చ క్ష, గుడ్డలు, పంచదార, 
నీమెంటు, (వక్తి, కర్మాగారాలు నిర్థిచుటటు ళన 

జరుగుచున్నది దిగునుతి నరకులలో "వెక్కింటిక (వభుత్వా 

నికి గుత్త హక్కు (M0n0p01) ఉన్నది వీటి సర్యవేతణ 

నిమిత్తము రియానీథ్ = ఇ = ఇస్పీసొరాత్ ఇ చౌలతీ 

అను పేరుగల (పభుక్వ గుత్త హక్కుల అభివృద్ధి సంధు 
మును స్థాపించి, మోటారు శారులు, సంచచార, నీగరెట్లు 

మొదలైనవాటిని దిగుముకి శేసీకొనుచున్నారు ఎగు 

మతుల విషయములో వనిచేయుటకు ఆశేళ కంపెనీలు 
(వక్యేకముగా ఒక్కొక్క నమ్తువును సేకరించి ఇతర 

కేశాలకు పంపుచున్నవి నూట! 8) వంతుల వ్యాపారము 

పొళీస్థామగుండా పోనలనీ ఉండును ఆ ఖమ కారీయ 

శ్యాంకునకు లండనులో ఒకశాఖ ఉన్నది భారత 

కేళముతో వ్యాపార పంబింధాళు ఎక్కువగా ఉన్నవీ 
ఆర్థ్ఫేని ప్థానములో న్వైళ్ళులేవు సౌశాయానమునకు 

వనిశవచ్చు నదులును లేవు బరువులు మోయుటకు 

ఒం'ులను, గుణములను జేశీయులు ఇవ్చటికిని ఉపయో 

గించుళున్నారు. మోటారు రవాణా విధానము [క్రమ 

ముగా వృద్ధిచెందుచున్నది సుమారు 6,000 మైళ్ళ రోడ్డు 

మోటారు రబాణాకు తగినవీగా నున్నవి 

డిని క 
అఫ్రికొ = నరితాద్దులు ఆ(్రీశాఖండము 874 

ఉత్తర అఆతాంకోమునుండి, ఏ౨ రడిణ అశాంక ము వరకును 

17+ వళ్ళిమ కేఖాంళమునుండి, 0% కూర్చు శేభాం 

శమునరకును చ్యాసీంచియున్నడి కీని వైశాల్యము 

1,18,68,000 చ మై, ఇదికాక 8,80,00 చ మైళ్ళు 

ఆధ్రీకొ 

వై శాళ్యముకల ద్వీపము ఒకటి ఈ ఖండనులో నున్నది 

వైశాళ్యమునందు ఈ ఖండము హిందూదేశమునకు 

సమారు అరుశెట్టున్నది ట్యునీసియాలోని కేవ్ జ్ 
నుండి "కేవ్ అగలస్ వరకు ఉత్తర, దక్షిణములుగా రీని 

పొడవు 5000 మైళ్ళు అదేవిధముగా పడమరనున్న 

శేవ్వెర్ట్ నుండి తూర్పున నున్న గార్డవ్యూ వరకు 

కీని పొడవు 4600 మైళ్లు ముఖ్యమైన విషయ మేమన, 

ఈ ఖండము భూమధ్యరేఖకు ఉత్తర దఉిణములందు 

సమముగా 'వ్యావించియుండుట ఆందునలిన ఉత్తర 

దశీణ ఆఫ్టీకాల శీళోళ్టమండలములందు, మరియు అనేక 

ఇతర విషమయములయు౦దు చాల పోలికలు శానవచ్చును 

ఈ ఖండము యొక్క విశేషభాగము. కర్కాటక వేళర 

రేఖల మధ్యనుండుట గమనింఠదగినది 

మధ్యధకావముద్ర ముత్తరమునను, ఎట్ట సముద్ర 

మీశాన్యమునను, హిందూమవోనము[ద్రము తూర్చుద& (1 

ములను, అట్లాంటిక్ మహాసముద్రము వడమరను కలిగి 

యుండుటడే భీ ఇండము ద్వీవఖండమనవచ్చును 
థెంచి భూనుధ్యరేభఖాగత ఆ|ఫ్రీశానంటి గినీపింధు 

ఇాఖయు, అంగోలా కాష్ట్రమునంటి లోకో అభాశ 

మును జెలగోవా అభాతమును ఈ ఖండమునంరు 

శర్కొనగగిన నమ్ముద 'వ్యావనములు ఈ ఖండపు 

వముద్రతీరము నరళమై 19,000 మై పొడవుకలిగి 
యున్నది 

మెడగాస్మరు ర్వీవము మొజాంబిక్ లిస్తృత ఆలి 

నంధిజే భూఖండమునుండి ేరుచేయబడినదీ హిందూ 

చువోనముద్రములోనికి చొచ్చుకొనినచ్చి కొమ్ముగలె 

కనవడు శాగమును అఫ్మికా శృంగము ఆని జంధురు 

గైనర్లికన్వరూవను ఆఫ్టీకాఖండము 8000 అ 

సరాసరి యెత్తుగల వీళథూమి డీనిని "రెండు ముఖ్యమైన 

భాగములుగా విభజింపనచ్చును 1 పీళళూమి క తీరవ 

మైదానము ఫర్వళను అని విలునబడునవి పీఠథోమి 

యొక్క న్మిట్రమైన అంచులే కాని నీనీయండు ముఖ్య 

మయిన నర్వత శిఖరము లున్నవి ఈనీళళూమి గడ 

మరగా వాలి యున్నది 

'మొళాళో, అల్జీరియా, ట్యువీసియా శాష్ట్రముళలో 

500 మై 'వ్యావీంచి నరానరిని 11,000 అ ఎత్తుగల 





అట్టాను సర్వేతములు ఉత్తరా ఫీశాలో ముఖ్యమయిన 

పర్వతనంప్రలు ఉత్త రమునుండి దషిణముగా లీ పర్వత 

(గేజులకు చెల్ అట్టాను, గేట్ ఆట్లాను, బవోరక్ 

అట్లాను ఆను'వేర్లు కలవు ఆట్లాంటిక్ కీరమునుండి 

థై లునదివరకు పల్లపు ఫీళళూమి ఇ్యాపించియున్నది 

రిని మధ్యభాగమున టిజెస్టి పర్వత పంక్తులుకలివు, 

ఉన్నత పీఠభూమి పూర్తిగా దజిణ ఆ|ఫ్రీకాలోలే 

కలడు పడమరనుండి తూర్పునకు గీనిఎత్తు [క్రమముగా 

శెక్కువగును హైవెల్డు, లో వెబ్దు అను రెండు మెట్లుగా 

ఈ పీరళూమి టార్చు అంచు తీరవు మైచానము 

వకు దెగుచున్నది వీనినే కేవ్ కాలనీలో (గేట్ కారూ, 

శిటిల్శారూ అని సీలిచెదరు ఈ పీఠభూమి యొళనీ 

ఎత్తైన ఆంచులనే చేటాలు రాష్ట్రములో (డ్రా కెమ్సల్లు 

అని అందురు 

ముఖ్యమయిన నర్వత శీఖరములర్నియు అవికా 

టాడ్చునవే యున్నవి... నుకెన్కోలి (16,800 ఆ), 

ఇయ్య (17 040 అ), నిరంతరము మంచుతోనుండు 
శలిమంజారో (19,821 అ) నను ద్రశీరమున మాక్రమే 
పల్లపు మైచానము లున్నవి 

విడారులు = ఉత్తర అఫిశాలో 86,00,000 చమై 

వ్యాపించిన నవోరా ఎడారి కలిడు ఇది అమెరికా 

నంయుక్త ళాష్ట్రముళళన్నను కొద్దిగా “పడ్టది శూర్చు 

వడనురలుగా దీని పొడవు ౪,800 మై ఉక్నర దడిణము 

లుగా దీని వెడల్చు 800 మై నుండి 1,400 మై వరకు 

ళలదు సామాన్యముగా మనము కాలించునట్టు నవోరా 

ఎడారి యంతయు సని! రానీ ఇనుకలీడు శాదు పోను 

పవోశాయొక్క మధ్యభాగముళో 6,000 అడుగుల 

ఎక్తుగలి శిఖరములతో నిండిన అయిర్, ఫోగర్ పర్యత 

ములు గలను టేజెన్టీ నర్వశనం కిలో 9,000 అ ఎత్తు 

గల డడిగిన ఆగ్నిపర్వతములు కలవు మరియు కిల్నా 

వంటి నీవొక సరన్సులు ఈ ఎడారిలో కలవు ఈనరస్సుల 

చుట్టును వృతజాలనును ఉంతుజాలిమును కాననగును 

ఛలన్మజములు నెంచబడును జావులినుండి నీటినిపొరించి 

న్యవపోయముకూడ తేయుదుచు, 

అభ్రికా నైరుక్ కాగముననున్న కళబొరోరి చెడారి 

నపోరా అంత "శృద్ధదిభాకపోయినను. 'శర్కొనతగినది 

ఆఫ్రక 

నరన్సులు = చూర్చుననున్న వేర్వత (శేడులయందలి 

శీవికళోయ (మెరి జ0ట) అని పిలునఐడు పల్లి 

(ప్రాంతమున గొప్పు సరస్సులు ఉత్తర దడిణములుగో 
వ్యావీంచియున్నవి ఈ క్రింద సర్కొానబడీనవి ముఖ్య 

మైన సరస్సులు 

(క) విల్టోరయా వ్యాంకా వైశాల్యము 28,000 

చ మై, పొడవు 850 మై, వెడల్పు 100 మై, 

లోప 270 ౪ 
(న) టాంగనీశా వరన్సు వైశాల్యము 12,700 

చ మై, పొడవు 450 మై, వెడల్పు 40 మై, లోకు 

4,708 ౪ 
(గ్ర వ్యాపా వరన్సు వైళాళ్యము 11,000 చమై 

పొడవు 850 మై, వెడల్పు 4 మై, 
(భు) ॥వూ వరన్సు వైశాల్యము -చ మై, 

పొడవు 50 మై, వెడల్చు 80 మై, 

(చ) టావా నరము ఇది 5000 ఆ ఎత్తున అలి 

నీనియా పీరథూమి యొక్క ఉ త్తరశాగమునకకడు వైలు 

నదికి ఈ సరస్సు మూలజలములుగా నుషయోగసడు 

చున్నది 
(ఛ) రుడాల్ఫు సరస్సు వైశాల్యము $,415చ మై 

పొడవు 1జీ మై వెడల్బు 87 మై 
(ఆ) పాడ్, బంగ్వలూ నరన్ఫులు ఇవి మధ్య 

అఫికాయొక్క ఈశాన్య నైరుతి భాగములయందు 

గలవు వీటి నీరు బుకువుల ననుసరించి సంకోచ వ్యాకోచ 

ములను భెండుచుండును 

వదు ఆఫ్టీళా ఖఇండమునందలి నదులు పెద్దవై నను 

జరిపాతమురినలనను అచ్చటి[వజల ఆనాగరిళతనలనను 

అంతగా నువయోగము లేనివిగామన్నవి ఈ నదులవంన 

కొన్ని (ప్రాంతములకు బావాన సొకర్యములు కలుగు 

చున్నలి వైలునదికి నాలుగు "పెద్ద ఆలపొళములుకలివు 

వైగరునదికి బేగముగల బూసౌ ర్వరులు, శాంగో 

జాంబెనీ నదులికు ఎల్లాలా, మోరియా జలపొళనులు 

కలవు వీనిలో కొన్ని 480 అ ఎత్తుకొడ కలిగి 
యున్నవి ముఖ్యమైనని 5 నరులు 

1 వైచవది (ఓ000 మైళ్ళ) ఇరి శ క్షరముగా 

ప్రవహించి, మధ్యభరానము[క్రఘులో కకియుచుక్నడి 

™ 



అ్రికొ 

ఇది చాల (ప్రాముఖ్యమైనది వరియన, ఈజిప్టులో ల్లి 

వ్రశాశన నాగరకత గల (పొంకముగుండా (ప్రవహించు 

చున్నడి 
8 ఇంగో (8,000 మై) ఇది ద&ణ అట్లాం 

టిక్ మఫో సముద్రములో కతియుచున్నది దీనీకి నదీ 
పరీవాహ (ప్రదేశము చాల ఎక్కున డీనియందు కైల్ 

నదిలోకంు ఎక్కున వరిమాౌణముకలి నీరు కలదు ఉప 

నదుళతో సహా యిది మధ్యజ[ఫిశా కంకకును వాహన 
సౌళర్యములను కలిగించుచున్నది 

8 వైజర్ (2,600 మై) ఇది చెన్వీ యను ఉన 

నదితో నవ దకిణముగా [వతహించి గీనీ సంధుశాఖలో 

పడుచున్నది 
4 జాంకెజీ (1,600 మై) ఇది కూర్చు రిళగా 

వ్రవహి౦ చి మొజంలక్ చానలులో కలియుచున్నది 

కూర్చుధిళగా (ప్రవహించి డిలాగో అభాళములో కలియు 

లింపునదియు, ఈ నరియుకూడ ఎక్కువళాగము అఆ|ఫీకా 

ఈ శాళ్య భాగమున |వ్రవహీంచుచున్నని 
క ఆరెంజ్ (1,800 మై) ఇదినడనురగా [కన 

హించి అకా ఆగ్నేయ భాగమున అట్లాంటిక్ నువే 

నము గ్రములో శలియునున్నడి 
ఇవిశాళ సెనిగల్ అను "పేరుగల నది (్రైంచి శెష్టు 

ఆఫ్రీశాగుండా (వవహించుచున్నడి శాని యిది అంక 
(ప్రాముఖ్యమైనది శాదు 

శీకోస్టస్థితి. అఫికాలో ఉర్టిగ్రకా చ్యావనము 
సొధారణ విషయముగా ళనండును. బుతువుల ననున 
రించి వమోస్ట రేఖలు ఉ త్తరమునకును, దతిణమునకును 

నూర్యునిగతి (క్రనుము ననుసరించి చలించుచుండును, 
'చేవవిలోన్ను శీళాశాలమందును నమోష్టశేఖలు శూర్చు 

వడమరలుగా వ్యాప్ంచి, ఉక్తర ద&ీణమునై వున క్రమ 
క్రమముగా ఉష్ణోగ్రకలో మార్చు సూచించుచుండును 
మన శీతకాలనులో మధ్యధరా నమ్ముదవు ఉత్తర 

(ప్రాంతపు ఉష్ణ గత 50° ఫా నుండి 60” ఫా మధ్య 
నుండును కావి రతిఐతీర (పొంళవు ఉష్ణోగ్రత దీవిళంపె 

కొంత అధికముగా నుండును దక్షిణాఫ్రికా పీఠభూమి 
యొక్క కుధ్యఖాగములో అత్యధిక కష్టే గత ఉండును 
జొన్న త్యము ననునరించియు, సముద్ర సామీవ్యమును 

బట్టీయు ఉష్ణోగ్రత మార్చుశెండు చుండును ఈ విధముగా 

దత&ణో వ్రీళాలో చొలదగ్గరలో చే ఉష్ణో గశలందు ఎక్కువ 

మార్పు కనజడుచుండును, 

వేసవిలో ఉత్తరా(్రిళా శీతోన్షస్థిలి దీనిక విరుద్ధముగా 

మండును అత్యధిక ఉర్ణళా మండలములు సవోగా 

ఎడారి వైపునకు కదలును దజిణలీర |ప్రాంతములందు 
60° 60 ఫా ఉండుటనలన నుఖముగా నుండును 

మధ్యధరా తీర (ప్రాంతమందు అధిక ఉఫ్ణోగత ఉండును 

నననములు నూర్యగమనముతోపాటు ఉత్తరదడిణ 

దిక్కులకు చరించు భూమధ్య రేఖ యందలి అల్బపీడన 

మండఠిములయుక్కయు, కర్కట నముకరరేఖల దాటి 

యుండు అధికపీడన మండలముల యొక్కయు, (ప్రా 

ల్యము ఈ భూఖండము వై ఎక్కునగా నుండును ఆట్లాం 

టిక్ నముద్రనుందలి అధిక వీడన [వదేళము లన్నియు 

కళ కాలములో ఉత్తర దిశయందును, అజోర్స్ యొక్క 
అధికవీడన (ప్రదేశము నరోరా శీతల (ప్రాంతమందును 

శండును శాని భూమధ్య రేఖమీది అల్పపీడన (ప్రాంతము 

దఉిణదిళగా కదలును 

ఉత్షరార్థగోళవు వేనలిలో అల్బపీడనముళల |ప్రడేళ 
ములు ఉన్మముగానున్న నవోరా ఎడారీ యంతయు 

బ్యాపించును. ఇప్పుడు ఉత్తరదిోకు మా'రిడు మకర 

శేభా అధిక పీడన మండలము యొక్క (ప్రాజల్యము దజణ 

అఫ్రికాకు ఎప్కువగా నుండును ఆఫ్రికా ఈశాన్య 

ప్రాంతమునళ ౦తకును హిందూ మవానము దను యొక్క 

నుగ్రావ్యాముళాని బుకునననముల (పాజ్యతు ఎక్కు 

వగానుండును ఈ [కింద నురవొరించిన వాయ్ముస్రణా 

పాములు ఇండనుంతటను వ్యావించియుండును 

1 అళోర్సు అధికపీడన నుండలమునుండి వెడలు 

అట్లాంటిక్ ఈళాన్య సననములు వైర్భతి దిశగా లీచుగు 

8 సవోలా ఎడారియందలి అధికపీడన మండలము 

మండి వార్గుట్టన్ అనబడు గాలులు నూడాన్ మీదుగా 

ఫళ్చిను అఫీశా వైపునకు వీచును 

8 ఈశిష్టుదేశవు 'బాయువ్రవావాములు వై లుభోయ 

నరకు వీచి, ూఖండములో చాలిదూరము పోవును 

4 నైర్భకి ఆసియా అధికపీడన నుండలమునుండి 

హీందూస్థానవ్చ ఈశాన్య జ్యాపొర వననములు వీచును 
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b మధ్యధరా నము[ద్రమందు మహా చక్రవాక 

విర్ణితమగు ఆల్బసీడనములును, ఉన్నక పీడనములును 

కోలుగుచుండును 

6 దడిణ అట్లాంటిక్ మవోనము[దవు ఆధిక పీడన 

(ప్రాంతముల నుండి భూమధ్య శేఖవైపు అట్లాంటిక్ 

ఆగ్నేయ వ్యాపార పవనములు వీచును 

7 ఉత్త రార్థపు గోళపు వేనవిలో శగర్ణించు వలు 

బదులు" (వాయువ్య ర్రతికాల వ్యాపార వవనములు) 

ఆఫ్రికాలో ద&ణ భాగములందు వీచును 

8 హిందూ మవోనమ్ముదమునుండి బయలుదేరు 

ఆగ్నేయ ఛ్యాపార నవనములు ఈ భూఖండమ్ము 

యొక్క ఆగ్నేయ (ప్రాంతమున వీచును 

9 ఉత్తర ఖండపు వేసవిలో అట్లాంటి్ ఆగ్నేయ 

ఇ్యాపోర పవనములు భూమధ్య శేఖను చాటినతరునాళ 

అఫికా సడమటి భొగపు వైపునకు నంగి వై రృతి బుకు 

పవనములుగా నీచును 

ఆఫీశా శీతోన్షస్థతిలో ముఖ్యముగా గమనించవలసిన 

వినయములు 1 భూఖండమునకు మొర్చులు కెళ్చెడు 

శీశల బాయుళాసులు లేవు కి మహాసముద్ర [వవానా 

ముల నరిన తీర పాంతములందు శీతోన్లస్టీకి మార్చువెంది 

అధికముగ (ప్రభావితమై ఉండును 
వర్షపాతము , ఈ భూఖభండముంగు మంచి వర్గపొ 

తముగల [ప్రాంతములు మూడు కలవు 1 ఆగ్నేయ 

(ప్రాంతము [3] అట్లాన్ మండలము 8 తెక్టీయంశాంగో 

అనునవి అ్మపాంళములు ¥ 

హిందూ మవానమ్ముద్రమునుండి బయలుదేరు భవన 

ములు సీశళూమియొక్క అత్యున్నత మైన అంచునుండి 

చెగయును ఈనిధముగా భూమధ్య ే ఖకు ద&ిణవై పు 

నున్న కూర్చువిర (ప్రొంళమంరు వర్ణ మెక్కునగా 

నుండును కాని ఖండాంత ర్భాగమున పొడిగామండును 

మధ్యధరా శక్రబాతములు ఆట్లాన్ వర్వత[ోణి నలగ 

ఆాజ్యర్ట చేయ విడినపుడు చాయవ్యకీర (ప్రాంకమునకు కీక 

శాలిములో వర్షమునిచ్చును అచేవిధముగా “గర్జించు 

నలుబదులు" (శాయువ్య (వ్రకిహలచ్యాపొర వవనములు) 

వలన కిఠళాలనులో శేప్ రీ! వర్గము కలుగును 

గిలీ నంధుకాఖిలోనికి ప్రవహించు కూనుధ్య (వ్రతినముద్ర 

అఫ్రీకౌ 

ప్రవావాము మందచుతోకూడిన తీర వాయుపులకు 

సవహేయ వడును తళ్ళలికముగా జియస్ శాంగ్కో 

(ప్రొతమందును, (ఛెంచివార టాముధ్య రేఖా (ప్రాం 

మందును, వళ్ళిమకీర (ప్రాంత కుందును వర్ష మెక్ము_వగా 

కురియును దతణముగా ప్రవహించి “డిలాగో” అభాక 

ములో వడు మొజంజక్ ప్రశావీముల నలిన చల్లని 

వెచ్చని కీఠచాయువులు ఉద్భవించును ఈ వాయువ్పశే 

భూమధ్యరేఖకు దశణమువై వుననున్న టూర్చుత్రీగో 

(ప్రాంతమునకు వర్షము లఖింపజేయును 

ఉత్తరావ్రశా వశ్చీమతీరమందలి కేనరీన్ (01836) 
(వవావాములు శరచుగా సంభవించు పొగమంచులకు 

తీరచాయువుళకు శారణముణ దీనిమూలకముగా 

తిచ్చట తీరప్రాంత ములు పొడిగా నుండును ఉళ్ణర 

ముగా |వ్రవహించు కెంగూలా (Bonguels) శీకలజల 

వ్రవావాములవలన అఫీకా నైరృతి (ప్రాంశమందుకూడ 

ఈ విధమైన వొళానరణ వరిస్థీకులే యుండును 

భూమధ్యరేఖకు ఉ త్రరవువై వున నున్న తూర్పుతీరము 

పోడవునను ఈశాన్య వైర్భతి బుతువవనములును, 

నము[ద్ర (ప్రవాహాములును (ప్రభావ ము కలిగిననై 

యున్నవి ఇవి ఆయా బుతువులయందు చాటి కనుకూల 

ముగొ నుండును ఈశాన్య ముకువవనములు చల్లని 

పొడిగాలిని తెచ్చును ఇళ వైర్భృకి బుతునవననులు శీర 

వాయువులను కలిగించును కాబట్టీ భూమర్య రేఖ కుత్త 

రవు వైవుననున్న తూర్చుతీర [ప్రాంత నంతయు పోడిగా 

నుండును 

మొ శ్రముమీద అ్రీశాతో వర్షపాతము నిలుకడగా 

ముండదు (ప్రతి సంవత్సరము ఖేదించుచుంతును (కను 

పకిమాణముతో 'చేశ్వేరు విధములగు శీళోస్షస్థికు లేర్చ 

డును అయికే పొడిగానుండు ఉక్తర యీోశాన్యముల 

మధ్యభాగము అందును, తడిగామండు ఆగ్నేయ-ఆ|ఫీకా 

ఉష్ణమండల మధ్య భాగముల యందును ఈ వికేదముణు 

ఆక్యధిక ముగ గనపడుచుండును ఉష్టాత్మకమగు కో 

స్థితి కలిగియండుటయే అ(్ర్శా యొక్క (ప్రక్యేక విక 

ఇశ్వము 
నేలలు: 1 భూమధ్య 'కేఖా [పొంశవు శేళలు, 

ఉర్భమండల (ప్రొంతవు బేంలు ఆఫ్రికాలో భానుధ్య'రేఖ 



అ్రికా 
సొడవ్చనను, ఉన్ణమండలముళోని శేమ(ప్రాంతములం దును 

శలవు ఇచటి నేలలు ఎజ్జగ నుండును 

శి మధ్యధరా శీతోన్ల స్థితియున్న (ప్రాంకమందు 

మధ్యధరా (ప్రాంశమునకు సహజమైన శేలలు కనబడును 

అగ్ర (100) ప్రొంతమందున్ను అట్లాన్ (ప్రాంతములోని 

శమ(వ్రదేళములందును గోధుమ రంగుగల నేళలుకనవడును 

ఇక రఉణముగా వీని నానుకొనియున్న (ప్రాంతము 
అందును, మొరాకో మైడానములందును కొదముళాయ 

రంగుగల "చేలలు కలన 

8 శేటాలులోని చేతలు 'కేనుగానుండు సనుశీతోష్ట 

మండల సముదకీర (ప్రాంతముల వేలలలో (్రల్యేకత 

కలిగినని 

4 దతీణ (టాన్సువాల్ ళాష్ట్రిమందు ఆరెంజి, 

థ్రీస్టేటులోని హై వెల్డు (ప్రాంతమందును గడ్జిమైడానవు 

పీకభూములట దంబంధించిన నల్లరేగడి 'చేలలు కలవు 

ఛెర్నొఆమ్సు (Ch8గMంm08) సమూవామునకు సంబం 
ధించిన లేరవర్ణవు చేలలు ఆఫీకా వీశళూమియందలి 
ఎతైన (ప్రాంళనులందు శానజడును 

స్వాభావిక వృక్షములు = ఆరణ్యములు, ఉష్ణమండల 

గడ్డీ మైఠానములు లేక వెనన్నాలు, ఎడారులు అనుమూడు 

కాగములుగా జఫికాఖండవు నవజ ఉద్భిక్ఞజాలమును 

విభజించవచ్చును. ఇవి నదనగా అఫికా ఇండములో 

ఓ 1 భాగముటు అ(క్రమించియున్నవి జాని వెనన్నా 
లను అ ఫిశాకద్భిక్థిణాలి మునకు మచ్చుగాశావింసనచ్చును 

మిగిలిక విభాగములు ఈ [కింద నీయేజడుచున్నవి! 

1 థూమధ్యశేఖా (ప్రాంతమందలి వర్షపుటడవుల. 

ఇ లెగ్టియంళాంగో శాష్ట్రమందును, (థారి, ఆ[ఫీశా 

అచ గేఖా కాష్ట్రమంరును, అ(ీశాలో ఎక్కువగా 
వర్షనువడు వళ్ళితు |ప్రాంతనుందును కలవు 

8 నమశీతోస్త వర్ణపుటడవులు ఇథియోపియా 

మధ్యళాగములందును కలవు 

కి ఓక్ కోనీధర్వనులు మొరాకో, అర్జీరియో 
ట్యునీీయా ళాష్ట్రముళందు కలప 

4 పొడీిననములు = ఉన్తముండల కాలమానము గళ 

(పాంళముఖందు కలివు 

క్ కంట కారణ్యములు ఉన మండల శాలమూనము 

గల (ప్రాంతముల యొక్క. పొడివ్రదేశములందు కలవు 

6 నమశీకోన్లవు చిట్టడవులు అగ్ర (0299) 

శాష్ట్రేమునందును, ఉత్తళాస్రీకా మధ్యధశా (పొంత 

మంచును కఠపు 

7 వముర్ర వీరపుటడవులు ఇని సమ్ముడ్రవు నీటి 
పాటుపోటులు కలిగిన [పౌంతములందు ముఖ్యముగా 

నదీముఖ| ప్రాంతములందు కలవు 

8 ఉష్ణమండల గడ్డిమైదానములు శేక నెనన్నాలు 

ఉష్ణమండల (ప్రాం కారణ్యముల నరివొడ్డులందలి జ్అం 

నండి 60 అంగుళము€ నర్షము పరియుచోట్ల యందు 

గలవు 
శ పర్వతపు పచ్చికమైచానములు, లేళ ఆల్వెన్ 

మైడానములు = మధ్య అఫికాలోని శెన్యా శాష్ట్ర) 
మందలి ఎత్తైన పర్వత (పొంతమందును, ఇథియోవియా 

వీకఠభూమీయందును కలవు 

10 చి త్తడిచేలలి గడ్డీ మైచానములు = తూర్పు ఆఫ్రికా 
(ప్రాంతములందును, వై లునడి ఎగువప్రాంశము అందును 

కలవు 

1 ఉన ఎడారులు ఇవి నైనవ్నానుండి ఎడారి 

తావనునకు మార్చు ఇెందుటళో జక పరిణామదళ 

వెల్దులయొక్క మెరక భాగములయందు కఠవు 

12 ఎడారీ = నిరజ్ఞక మైన కనుకతలము, శిలాతలము, 

కురదళలము కలిగి మృగషడి నృత విరహిత మైన 

అచ్చవు ఎడారి ఈ ఖండమునందు 8 శాతము మేర 

అక్రమించియున్న ది 

శినిజసులు కెల్టియం కాంగోనుండి ఉత్తర రోడీ 

నియాలోనికి నైర్భతి రిక్కునుండి ఈ శాన్యముగా 

శ్యూవించుచు, నుమారు 800 మైళ్ళపొడవున అత్యధిక 
ముగ కాగి ఉత్ప క్తిగల [వ్రదేశమున్నది ఈ ప్రాంతమందు 

శేడియం, కోళాల్టు, లోనాములుగూడ (ప్రపంచములో 

కెల్ల ఎక్కువగా గనులనుండి అభించుచున్నవి |వ్రనంచ 

ములో లభించు మాంగనీనుతో బదనవంకు గోల్డుకోర్టు 

శాష్ట్రములో వొరకును మొరాకో, అల్జీరయా, టునీ 

వీయా pen ఇనుము అభించుచున్నది 

(ప్రపంచములో నుక్చత్తియగు రాగిలో ఆరనకాగము 

స 



అ ఫ్రిభానుండీయే లభించును ట్రాన్స్నాల్ శాష్ట్రిమం 

దును కోవాన్ బర్ట్ దగ్గరనున్న శాండ్ అను [ప్రాంతము 

లోను కేవ్ శాష్ట్రమునందలి కెంబర్లీ ప్రాంతమందును 

వనజను గనులు వలిశేయుచున్నవి (డ్రా శెన్స్బర్ల్ యొక్క 

తూర్పు పడమర శట్టులయందు బొగ్గు లభించును 
ఇవిగాక అధికా ఖండమందు స్ఫురితముల్సు శీడీయం 

వచార్థము, (క్రోమియం, గ్లూటినమ్ తగరము, పుమ్మ 

అముగా లభించును శానీ యీ ఖండమందు జోగు 

చెట్రోల్, సీసము, తుత్తువాగమును సరివడునంతగా 

లేవు 
? జనాభా ఆదీమనాసులు ఆ(ఫీశాలోని శనుల నిరత 

శావ్యత వలనను, అభాగరికతనలనను ఇందలి జనాభా 

సంఖ్యనుగూర్చి మధింవుచేయుట కష్టము శాని 1080లో 

ఈ ఖఇండనునండు 15 కోట్ల జవాళా యుండి యుండ 

వచ్చును జనసాంద్రతలో [ప్రదేశములను బట్టి బాల 

'శేడాలు కలవు ఉచావొరణమునప శజష్థునందశి భొన్ని 

(ప్రాంతములందు చదరపు మైలునకు 1750 జనాభా 

కలదు ఎడారులలో కొన్ని [పొంతములందు ఒక్కరునూ 

లేరు 

అదినువానుల కెగలు యీ [క్రింద నీయబడివలి 

1 ఇథీయోపేయా, సోమళీలేండ్, నూడాన్, ₹న్యా 

శాష్ట్రమురిందలి కూర్చు భాగములలోను, సళ్ళిను ఆ ఫీకా 

యందలి కొన్ని (ప్రాంతము లందును, 'హెమైటిన్ అను 

ఆదినుశానులు కలరు 

8 సేమైటిస్ అను కెగచారు ఉత్తరా|ఫ్టిశా, తూరు 

అభ్రీళాలలో కలరు 

శ భూమధ్య శేఖ కు శ్తరమున సళ్నిమ తీరమునుండి 

నూడాన్ దేళమువరకును గల మధ్యళ్రీకాలో మాడాన్ 

భావన మాట్లాడు నీగోజాకి (ప్రజలు కలకు 

4 దోతిణ ఆఫ్టీకా యందంశటన్ను మెడగాప్కర్ 

ద్వీవమునందలి పశ్చిమ (ప్రొంతనుందును జంటూళాన 

మాట్లాడు నీగోల కలరు 

6 ఫ్లైర్భకి అఫిశాయందు “బన్ మెన్” వోబర్ 

టాట్ ఆను కెగంచారు నినపించుచున్నారు 

6 జలియన్ శాంగో యొక్క (ప్రాంత 

మందు “పిగ్మిన్” అను శెగచారు అక్కడక్కడ కలరు 

అఫ్రీకొ 

శ ఆఫ్రికా జనుల సంస్కృతి = వరిసరములలో 

|వ్రతిభశించు సొంఘీ శార్థి ాఖివృద్ధి అవళాళ ముఠి విస 

యమున అ(ఫికాలో [వచేశమునుండి (భ్రబేళమునకు 

ముఖ్యములై న వ్య త్యాన ములు కనిపించుచున్నలి 

మిక్కిలి వేగముగా నభినృద్ధిచెందిన పొంస్కృృతిక |ప్రడేళ 

ములు కొన్నియు, ఎట్టిమార్చునులేక స్థిరముగా ఉండి 

పోయిన వ్రదేశములు కొన్నియు గోచరించును 

చైలునడి లోయ నీగ్రో వ్రభావమేమియును లేక 

(వ్రశ్యేళ కాన్నశ్యమును చెందిన హమిటిక్ సెమిటిక్ 

నంస్కృశినందిన (ప్రదేశము ఈ సంస్కృతి 6,000 

సంవత్సరనులనుండి 'వ్యాసీంచియున్నడి అదినుంణీయు 

పారనీళ, (గ్రీకు రోమను, అరబ్బుల దండయాత్రల 

సారాంశరును (గ్రహించి 'పక్కుమాదృలతో రూపొంది 

నది ఈజిప్టు సంస్కృతి 

ఇప్పుడు 'కెర్మరులు'అని సిలునబడు ఉత్తర హై మైట్సు 

|ప్రణేళము [వక్యేకమైన సంస్కృతికి నెలవై నట్టి అచ్చట 

ఫోనీషియముఅయు, ఈజిష్టు బేశీయులయు, అరబ్ మవాన్ము 

దీయులయు (ప్రభావము కనబడుచున్నది 

వశ్చీమ మధ్య అభఫ్రికాల (నడుమయందలి) ఆరణ్య 

ప్రదేశమున మిక్కిలివరిణితమైన దేశీయనంన్క్భృతి రిలినిల్లు 
చున్నది న్యవసాయను, మళము, గారడీ, వివిఢ సాంఘిక 

ఆధారములు, ఇత్తడి ఇనుపనకులు, అందమైన పండలు 

ఈ ప్రదేశమునకు వ్రశ్యేక ఫొభోవ్యము కూర్చుచున్న ని 

నగము ఎడారిగను, సగము ఆరణ్యముగము ఉన్న 

అఫీశా శూర్చుభాగనున నివసించు మనస్త, వందిజాతు 

లకు వకుపాలినమే |ప్రణాననృత్తి ఈ సంస్కృతికి 

పార్కుళాండు నంన్కృతి ఆగి'వేరు 

నై వ్రేళశములందలి సంస్కృతిక థిన్నములై ఈ 

(శ్రిండి (ప్రాచీన సంస్కృతులుకూడ గోచరించుచున్నవి 
ఎడారీకివీ అరణ్యమునకును వడుకునున్న బహిరంగ 

(వ్రచేళమున నకువులను, మేకలను, గొట్టైలను, గుజ్ణములిను 

కలిగియుండు సంచారజీవులు కనబడుచున్నారు కఈనం, 

లికి “గోపాలవంన్కృతి” (Pastoral culture) ఆని "పీరు 

లివియా ఒయాసిమ్సలపోని టా'రెగ్కు కొలు, ఆరణుల 

సంన్కృశిని నవారాలోని ఒంటెలను మేపునారి సంస్కృతి 

అని ఛెన్చనగును రతీణ అ్రిశాలోని కలనోరి ఎడారిలో 
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ఆవ్రీకొ 

గుల్మనివానుల (01009) మృగయా నంవ్కృశి 
(Hunting culture) శ్యాపీంచిఉన్నది వీరు వింటితోను, 

"నినకాణములశోను 'వేటాడుదురు 

అఫీశా సలుకేళనులందు వలువిధమ్ముల్రైన పొంఘిక 

నర్తనములను అవలంవించు న్నీగోలకు నిబానము బారం 

దరును ఉత్తమ మార్జంగికులుగా ఖ్యాతి శక్కియున్నారు 

చారు శం్యకులతోకూడిన సొధనములను, గాలి పాధన 

ములనుకూడ తయార్రురేసి చావివ్లై పొడగలరు అన్ని 

కర్శకలావములందురు మృదంగమును, నృత్యమును 

అవరినోర్యముత్సై యుండును బారి మానేసీక వరిళూ 

మములో వెనుక లెవ్వరు నందీయకుండ కొన్ని వివయ 

ములకు సంబంధించిన గేయములను పొడజాలుట మీక్కిలి 

ఎన్నదగిన అంశము అఆశ్చటి జేశీయ జనులు అడవులలో 

వమృడ్థ మైన జీవితమును గడపదురు అ అడవులలో నమ 

గులు, కేళ్ళు, జిరాఫీలు, హీప్పొపోటమనులు నీటి గుజ్జి 

ములు భగ్గమృగములు, వీంవాములు, ఛిరుకపవులులు, 

వాయబాలు, సీనంగులు బిప్తారముగా ఉండును అచ్చటి 

జొతులివారికి ఈ నృుగములనలన ఆర్థిక (ప్రయోజనము 

కలదు చారి పురాణగాథలు, జొనసర గేయములు 

పామెకలు మున్నగునని నవాజముగా వన్యమృగములి 

జీ౦ిరముశే (ప్రభావిశము త్రై ఉన్నని 

ఇఫ్రకాలోని భొనలు 'వెక్కింటికి లివులుకేవు అ్రకా 

భానలికు చిన్నాముళైన అతరములను యూరోపీ 

యమలు ముఖ్యముగా నండికులును, పరళోధకులును 

(్రవేశెట్టి యుండిరి ఈకిష్టనంరును, ఉత్తర అధికా 

లోని వలు భాగములందును జరలిక్ అధికారిక మైన భాను 

శ్రీశ 1800 మండి అలిన్సీనియాలో “ఆక్స్ హరిక్” 

అధిశార జావ ఈశిష్ట నందలి పదచిత్రముంకు (Wood 

Plata) ఛార్శికళ |పధార్య మున్నది (గ్రీకు ఈజిష్ణు 
అతరముల కలయికత్రోకూడిన శారి కలిసీళో er 90 

400 లకు నడును పృుగాశన నుత (గ్రంథములు వాయ 

బడినవి టిఫినాగు అనువారు అంత ము శాక 

పోయినను (ప్రాచీన జనులలో బన్నదగినవారు. చారు 
నై.వీరీయాళోని ఒకకాశి కాసయమైన 'శమాషెకు! ను 

160 అతరములతో కూడిన లై రీరయాలోని "వై! అను 

నీగ్రో లిఏని (వ్రాయచుండిరి 

అవకా పరిశోధనకు సంజంధించిన కొన్ని ముఖ్యమైన 

శేదీ రీ [కింద ఈయబడుచున్నవి 

(కీ వూ 600 వాన్నో అను కా ర్దకీనియను ఇ క్తీత 

మండి ఆఫ్రికా వడమటితీరము చుట్టు తిరిగి సిరాలియోన్ 

అను |ప్రణేళమునకు అరి గెను 

శ్రీశ 60 తూబ్బకీరము అరబ్ వర్తకులడే వంళో 

ధింవబిణెను నీరో కత సేనానులచే నై లునదీ ప్రదేశము 

వరిళోధింపబ ణెను 

శీళ 1419 గనీ వంధుకాఖలోని చిన్న ద్వీపము 

లను, మశీఠాద్వీవములను పోర్చుగిను బారు కనుగొనిరి 

శ్రీ ౪ 1487 కార్థలోమియో డయాన్ గుడ్ నోక్ 

ఆగమును చుట్టివచ్చెను కాని ఇండియా చేరలేక పోయెను 

శ్రీశ 1497 వాస్కో డగామా గుడ్ వోన్ అగ 

ముమ చుట్టివచ్చి ఇండీయాను చేరగలి౫ను |క్రీళ 1489 
శాంగోనది డయగోశామ్ చే వరిశోధింపబడెను 

శ్రీశ 1628 ఫాదర్ తెరోనిమో లోలా అలిసీని 

యాలో చాలభాగము సర్యటనము శావించెను 

శ్రీశ 1826 మేజరు అలెగ్జాండరు గార్డను ల్రైంగ్ 

ఉత్తరము నుండి టింబట్ట నరకు సనోరా చాను క్రీ శ 

1770 శేమ్నుబ్రూను బ్లూ నైలు నదిని సరిళోఢించెను 

శ్రీ ౪ 1848 జాన్యల్ [క్రాఫ్ మొంభాపా నుండి కిలి 
మంజోరో కెన్యా వర్వశమురి వరకు గల |ప్రణేశమును 

వరిళోధించెను 

$ అుఫ్రీకా యందలి రాజకీయ బార్మిత్రక నాకావరణము 

జగళ్స)నిద్ధముల్లైన పిరమిడులతో భూడిన ఈజిత్లుకు, 
అంతర్జాతీ యోవయు క్షమైన సూయజు శాలువయును, 

ఆఫ్రికా ఈశాన్య భాగమును మిక్కిలి చర్మిత |వసీర్ధినొం 

దిన ప్రదేశములు మధ్యథ రా సము[గ్ర |పాంతమందును, 

మధ్య ఆనీయా యందును గల జనులు (పొచీన శాలిమున నే 
కావించిన డండయాత్రలు ఈళిస్ట్రుశకు ఆశి ఏ నృత మైన 

చరిత్రను, మిక్కిలి పురాతనమైన వాగర॥ కను ఒపంగినవి 

శ్రీశ వడమటికిరమున 1800 నుండి 1880 వరకు పోర్చు. 

గిముళారు పరిళోధవను, కానిసనర్తక మును సాగించిన గినీ 

ఏంధుశాఖ అధునిక శాలమున ప్రాథార్యము వహించినది 

ఈశస్ట్ర యొక్క 6000 సండ్ల చరిత్ర శెప్పుటకు 

(దక్యత చరిత్ర సాత్యమున్నడి (క్రీ పూ, కవ భశాన్టిలో 
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శార్తజీనియను నంన్కృతి వచ్చినస్పటినుండియు లిఖత 

శరిశ్రమే లభించుచున్నది శాని ఆఫికాలో యూరోపి 

యనులు (వ్రవేళించినన్నటి నుండియు, (క్రీశ 15 న 

శశాల్టీలో పోర్చుగీమవారు పరిశోధించి, ఆక్రమించి స్ 

నివాస మేర్చరుచుకొన్నవ్సటి నుండియు జఫీళా రాజకీ 

యార్థిక నిర్మాణము పూర్తిగా మార్చుదెందినది 

థీ శ 1500 కును, 1886 కును మధ్యశాలమును 

అభ్యుదయ కాలిమని శెవ్పనచ్చును యూరోవీయన లు 

ఆ(ఫీకాలో శ్థీరవడుటయే ఇందుకు కారణము కది 

శాలమునందని పమ్ముద సరిళోధనయు, ఆంతర (వ వేళ 

మును, ఆ ఖండమువంధలి లోవొవృతాడి సంవదను వెలుగు 

నకు కెచ్చెను ఇది న రక సంఘ స్థావనమునకుమో 

మీవనరీల (మత (వ్రచారపల) అఆగమనమునకును దారి 

చూచెను వైవర్తక నంభుములు దేశీయ నంవదను 

కొల్లి గొట్టుటయ్ము మివసరీలు (చార శార్యమును 

శేయుటయు కినపాగుచుండ, యూరప్పవందలి వివిధ 

కేశముల [వ్రభుత్వముళు సరన్చర స్పర్థనహించి ఒండొం 
టితో యుద్ధముశేయ నారంభించెను దీనికి ఫశితముగా 

UU 1880 1886 సంవత్సరముల నడుమ ఆఫ్రికా 

ఖండము పోర్చుగీసు, (చి డచ్చి, ఇంగ్లీషు, జర్మను 

(పథుత్వముల నడును విభ కృమగుట నంభలిందెను ఈళిన్లు 

ఎథియోఫియా, లై లీరియా అనువవినూత్రమే యూరో 

పియనుల చేజిక.కుండ స్వతంత్రముగా ఉండిపోయెను 

శ శళాన్టీలో అఫ్రిళావానులకును యూరోవియనుల 

కును నడుమ ఎఏక్కున రాజకీ సామరన్యము వర్పడు 

టయు, అఫీకా (ప్రజలకు కొంతవరకు న్వయం ప్రభుత్వము 

పరిణమించుటయు వంక్లవించెను ఈ శాలమందంతటను 

4 మిలియనుల సంఖ్యగల యూఠవుజేళములవారు తమ 

'కేళములన్నియు కలిపిన భూవై శాల్యముకం'పి 80 రెట్లధిక 

విశాలమైన (ప్రచేళమున నివనీంచు 146 మిలియనుల 

నంఖ్యగల అఫ్రను [వ॥ళ శాజకీయ భలిళవ్యమును, 

వ్రకృతినంపదను నిర్ణయించుచుండిరని చెప్పవచ్చును 

బారిట్టి అధికారమును చలాయించుటకు వారికి (ప్రక్ళకి 

నంవదనైగల (పొభవమే శారణము ఉత్తర రొడీషి 

యౌొలో శాగ్కి వీనము, తుక్తునాగము, మోంగనీవు 

మున్నగునవియు, శెక్టియిం అధ్గిశారమువన.ం౦డిన మధ్య 

జఫ్రకొ 

శాంగోలో కోజాబ్ధ,రాగి, బంగారము, యూ రేనియము, 

మున్నగునవియు మరికొన్ని 'వాణిఖ్యపు వంటలును, 
గెంతి బారి అధీనములోని ఆర్టీీయాలో ఇనుము! 

సీసము, ఫొస్ఫేట్లు తుత్తువాగము, తై లములు, మద్యము, 

ఊలు కోలో, ప్రత్తి, కట్ట మొదలగునవియు పైన చెప్ప 

విడిన |ప్రక్ళతి వంపదలలో ముఖ్యములై నవి దడిగాఫ్రిళా 

యందళి వర్ణగ్భళక్క రణ సమన్యయందును, జర్టీరీియా 

యందకి ఇటీవలి తిరుగుకాటునంచును, దతీగాఫీశా 

యందలి “సెక్కు. చేళములలోని రాజకీయ సంజోథము 

లందును (మౌ, మౌ) సూయజు శాలునను శిష్ట 

జాతీయకరణ విషయమున వడనుటి యూరపుజేళనులు 

పొందిన కలనరమునందును ఈ మైరోఏయాధిశారము 

వలన ఛాజికీయ ప్రతిక్రియలు |ప్రతిఫకీంచుచున్న వి 

ఆఫ్టీకాయందశి చాలభాగము (లిటను, ఫ్రాన్సు, 

జెల్టియము, పోర్చుగలు అను వాలుకు జేళముల అధీన 

ముందున్నది సంయుక్త శాష్ట్ర)ము8 యాజమాన్యము 

(trustesship) |కిండ మరికొన్ని యితర భాగములున్న వి 
అఫ్రిశాఖండ మంళటికిని మూడే స్వతంత్ర దేళములున్న బి 

అందు ఈజిస్లు వు రాశన శాలమునుండియు వ్వతం(శ్రమై 

యుండెను అమెరిళానుండి నము క్రుతైన నీగ్రో శానినల 
కొరకు లై రీరయా |పకాస్వామ్యుము ఏర్పరునబడెను, 

ఎతియోపియా (అజినీవియా) (క్రి శ 19414 ఇటలీ 

నుండి ప్వాతం|శ్యమును నంపొదించెను 

గుడ్నోగ్ ఆగ్రము, (ట్రాన్సుశాలు, ఆరెంజి థీ 

'స్రేటు, కేటాలు అనువానిళోగూడిన సంయు క్ర దశీణ 

అఫీశా న్వయంపోలితమైన (ప్రదేశము అంగ్లేయఃకును, 

డచ్చివారికిని వడుమగల స్పర్థశేతను, బవుముఖము 

శ్రైన బేకీయ సనున్యలశేతను, (పొళ్యుతై న భారతీ 

యులు నలనవచ్చుటకే నేటాలులో వర్పడిన స్థానిక 

రాజకీయ నంజశోథముచేతను అచ్చటి శాజకీయ నరిస్థితి 

మరింక క్లిష్టతరమగుట సంభవించెను సక్నిమా ఫికా 

(వ్రచేశములలో |బిటిషువారు 'జేశీయనాయకులద్వారా 

పరోశ మైన పొలనవద్ధతిని అభివృద్ధిశావించిరి వక్చి 

మాఫీ కోలో యారోపియనులు వచ్చి స్థ్రీరవడుట ఆంత 

ముఖ్యమైన నరున్ధశాదుకానీ తూర్ను అీకాలోని 

(విటిష్కుపొంతమున, ముఖ్యముగా శిన్యాలో నలిన 



ఆఫ్రీకొ ఖండప్పు భాషలు 

వచ్చిన తెల్లవారు భూమి న్యాక్రమించుకోనుట మిక్కిలి 

తీచమైన వమన్యగా వరిణ మించినది (వితము) ఉగాండా 

ఆని శా యొ క్క పరిపాలన విషయమున ముందంజ 
వైచివది అచ్చట చేశీయ ఛ్యాయస్థానములకు ఎన్నదగి 

వంక న్యాయాధి కారము (16911 p08) కలదు. టాంగ 

సీళాలో బిటిషుచారు ఒకశాననముద్యారా శేశీయ (ప్రజా 

సమూహమునకు తగినంత ఆర్థిక, రాజకీయ స్యాశం త్రము 

నొనంగియుండిరి 46 వేల మంది ఆియావాసులు 

(ముఖ్యముగా శారకీయులు) వచ్చి స్థీరపడుట టాంగ 

నీశాలోవి సాంఘిక పరిస్థితిని భొంకవరకు క్లిష్టము 

శావించినడి ఉళ్తర |వ్రణేశములతో పోల్చినచో ఉత్తర 

రొడీషియాలో ెల్ల వారి నంఖ్య లాలి తక్కువే వారు 

గలి వరిశ్రమలిందు మగ్నుతై యుందుది డడిణ రొడీషి 
యాలో 'శెల్టవారి నంఖ్యళం'చె చేశీయుల నంఖ్య 10 

ఇళ్గుస్కవ బనుటోలాండు, కెళునాలాండు, స్వాతీ 

లాండు ఆను (ప్రకేశములం దొక్కొకళ్కచోట ఒకొక్క 

శమీవవరు కలడు అకడు దడిణ్యాఫ్టీశా 'హైకమీషనరు 

శ్వాశా (వ్రిటిషు (ప్రభుశ్వమునప కాధ్యశ న హించి 
యుండును 

మధ్య కాంగో |వ్రజేశమున జెల్జియనుకు వికృతమైన 

భూభాగము కలదు అందు ఖసీజ జంకు నంనద విస్తార 

ముగా కలదు అచ్చట సామ్ మూస శాఫీ కోలో, నంచ 

జార, రబ్బరు, కోనలీ మున్న గునవిహాడ లభ్యములగును 

ఉత్తర ఆఫ్రికా యందలి (ఫెంచి రతీళ స్థలములు 

మిక్కిలి సంపన్నములై నబి ఆర్టీరియాలోవి ఖలిజ వృత 

నంవడలు ముఖ్యముగా |ష్లాన్మన 'కెగునుతి బీయలడు 

చున్నవి పకి సంవత్సరమును రెంతుమిలియనుల టన్నుల 

ఇనున యిమళ (ఫ్రాన్ మునకు ఎగుమతి శానలంసుట జల్జీర 

యావైై ఫ్రావ్నునకు గల గొప్ప ఆకర్షణకు శారణము 

అఫ్రిగాలో "పోర్భుగీనుాణి మూడు |న్రదేళములు 

కలవు అవి దూర వళ్చిమా(్రిశాలోని పోర్చుగీఘుగినియొ 

'శాయవ్య భాగము నందలి అంగోలా, తూప్చ ఆఫీశా 

యందలి మొజాంబిక్ ఆంగోలాలో యూరోఫియనుల 

న్థీరనివానమువకు తగిన శీకోన్ట స్థితిగల ఉన్నత |వ్రచేళము 
కలదు 

ఆఫీకా ఖండపు భాషలు - (ప్రధాన భాషలు = వర్గీ 

కరణము ఇటీవలి కాలమున నలసనచ్చిన బరోపొచారిని 

వదలి వెట్టినచో అఫీకా ఖండములోని [ప్రజలను భాలుగు 

|ప్రభాన కొతులుగా విభకింవవచ్చును 

1 పిగ్మీ బుషనున్ & నీగో 8 హెమిటి!్ 

4 సెమిటిక్ వీరికి సంబంధించి ఆ(ఫీగా ఖండపు ఖాన 

లను కూడ నాలుగు వర్గములుగా విళజింవనగును ఇని 

యింధలి నీగ్రో వర్గము 1 సూడానిక్ £ ఇంటు అని 

తిరిగి రెండు అంకర్విభొగములుగా తరువాత విడీవడినది 

ఇట్లు అవికా ఖండ ఖానలు బదు వర్గములుగా విభ 

శించవచ్చును 1 బుష్నున్ క సూడానిక్ 8 ఇంటు 

4 హెమిటిక్ 5 నెమీటిక్ 

yl {atraok) యొక్క వివరణ ననునరించి, అఫికా 

భామల నంఖ్య ఈ విధముగా నున్నది = 

(1) బుక్నున్ వర్గము 11 ఛానలు (8) సూడానిక్ 

వర్గము 464 భామలు (8) బంటువర్గము 162 భాషలు 

(4) పామిటిక్ వర్గము | 47 భానలు (5) నెమిటిక్ 

వర్గము 10 శావలు 

చెక్కు.భామలు కొలడి వై శాల్యముగల |ప్రణేళములో 

మామే మాట్టాడబడుచున్నని సుమారు 18 భామలు 
నూత్రము 10 అతల కం'ఖె ఎక్కున మందిచే మాట్లాడ 

విడుచున్నవి 

ద్రశ్యతోవయోగము ననుసరించి, ఈ [క్రింది ఆఫిళా 

భావలు శక్కినచాని కంల ఎక్కువ ముఖ్యమైనవిగా 

ఉన్నవి 
1 సెమిటిక్ భాషలు అమ్నోరిక్, ఆరలిక్ 2, హెమి 

టిక్ భాషలు పశౌసా 8, బంటు భాషలు గండా, 8కు 

యూ, కాంగో, లుకా లులుచా, ముండు ($45806) 

గాలా (Nal), శ్యాబ్జా, నుకుమాభ్యాం'ెణీ, రుజన్హా 
బబ్లీ, బోలో "వెడిఛ్చ్వానా, స్వావోలీ, స్వీనా శారన్గా = 

జా (మః Rarange Ndeo), wor క్సోసా 

4 హాడానిక్ భాషణ ఆకాన్, డిన్కా = నూయర్, 

ఎఫిక్ ఇకిలియో యు వక్ హోదసోం, కలో, 

శమారీ, శ్చెట్ మెండ్, మాలిక్కే =బింకౌరా, 

మోనీ డాగోన్ఫూ నూశీగ్భార్సీ 'చెంచె (1826), 
వోలోక్, యోరుళా, జే 
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వర్గముల పరిశీలన వె నుడావారింనబిడీన ఐదు 

(వ్రథాశ వర్గముర వివరములను ఇప్పుడు నండి ప్థముగా 

వరిశీలింతము 

1 మిష్మన్ వర్గము ఈ భసలను తిరిగి మూడు 

అంతర్విభాగములుగా శేయనగును 

() చాఓజాత్యము (1) మాధ్యమిక ము, (1) ఉ శ్రర 

బెశీయము 

1 ధ్వనివిషయములో ఈభామలు టర్కీ కోళ్ళ 

*కటుక్కు! మను ధ్వనుల (యమం కేక C168) ఎక్కు 
వగా కలిగియుండును 

2 స్వరభేదను (1210204100) ఈ భాషలకు మరొక 

లతణము థి 

ఈ లతణము 'విఫన్టాట్ , 'నూడానిక్' బంటు 

భావమలలోకూడ సామాన్యముగా కనిపీంచుచున్నది ఒక 

మౌ రుచ్చరింవదగిన అదర నముచాయ ము (51015) న్కు 

జర్టాక్ళ ప్పుడు ఒశే ధ్వనిగల వొల్లునుగూడ న్వరళఖేదమును 

కలిగియుండును వదమునకు ధ్వనీ యెంత ముఖ్యమో 

ఈ న్వరఖేదముకూడ అంత ముఖ్యమైయుండును ధ్వనులు 

అ'కేవిధముగానున్న వదము స్వర భేదములు కలిగియుండు 
టచీఓళ దానికో నొకటి వ్యుత్పత్తి బాంధన్యము లే నూ[్ర 
మును కల్లియేండని [లొ శ్రవదములుగా మారును 

బక్మన్ భామల యొక్క అనేక లవణములు నూడా 

నిక్ భాషలకు కాడ సామాన్యములై కనబడుచున్నవి 

ఇవి (1) న్వర భేదము (2) వకోచ్చారణ వర్ణత్వము 

(Mono ayllab#m) (8) (కియకును, నామవాచళమున 

కును రూవశ్లేదను లేకుండుట (4) పస్టీ ఏళ కీ వ్రత్య 

యము యొక్క స్థానము (క) “వార్ ఉపయోగించి 

బహువచన రూవము నేర్చరుచుట 

అయినను వ్యుళ్స క్తి నసంబంధములగు కాంధవ్యము 

లింళవరకును కల్గొనబడకళపోవుటడే బుమ్నన్, సూడాన్ 

ఛాన లొశే కుటుంబమునకు బెండినవవి చెప్పుట కింళను 

మనట తగిన ఆధారము లిభింనలేదు 

వీగ్మీభావలనుగూర్చి మనకు తగిన పరిజ్ఞానము లేదు 

ఆందుశే లీలినిగూర్చి చెప్పుటకు నునకు వివరములు లేవు 

అన్నీచోట్లను చారు పొరుగుననున్న నీగ్రో ఖావను 

స్వీకరించి యున్నారు 

అఆఫ్రీకొ ఖండప్త భాసలు 

1 మాడావిక్ వర్గము అట్లాంటిక్ నుహోనముద తీర 

మున ఉన్న "సెనగాంవియా శేమడూన్ను' నుండి జ్ఞలి 

సీనియా పడమటి పీరభూముల నరకును ఈ కామలు 

మాట్లాడబడుచున్న వి 
ఉత్తరమున 'నూఖా' (00002) 'పచామా' యును, 

కూర్చు అఫికాలో గయా, నీఫా కవిరాజ్ఞో (Ny 
Kanrondo) యును వై(వ్రదేళములో ఈభా వలు 

మొటాడవిడనీ శావులు 

నింటువర్గమువళె ఈ వర్గపు భాషలు అన్యోన్య ము, 

చగ్గరవంబంధము గలవిగాళేవు ఇందలి కొన్ని భావనలు 

మిక్కిలి శేదభానమును (ధ్రదర్శించుశున్న ఏ 

మూడాన్ అత్యంత (ప్రాచీవశాలము నుండియు 
ఉత్తరము, తూర్పు దిక్కులనుండి దండయా తలకు 

గురియై యుండెను అందుచే నేటి భాషా నరిస్థేతులు 

ఎడతెగని యీ కదలిక, మార్చులయొక్క ఫలిత మై 

యున్నవి ఈ మార్పులలో పొతభాన లంతరించి కొత్త 

ఖాన రేర్చడినవి [కొ త్తగావచ్చిన భాషల స్వభావమును 

బట్టి ఈ మార్పులు తరుచు త్మీవముళై ఆరినులకణము 
అను ఎక్కువగా మౌర్చివేయుచున్నవి కనూరీ, ఒలఫ్ 

(౪0100 కట్టి శీవములగు మార్చులికు గురియైన భాషల 

కుచావారణములు 

నర్వసామాన్య లక్షణములు 1! ధ్వనివిశేవము 

2 నిర్మాణము 8 వ్యుత్పత్తి విషయములో ఈ వర్గ 

భామలకు సామాన్య అతణములు శనవిడుదున్నవి నో 

(ప్రశ లెక్కువగాగల శావులలో ఈ సామ్యము (ప్రజల 

తరముగా నున్నది 

ఈ (క్రింది సామాన్య లకణము లీభాసలలో కనబడు 

శున్నలి (1) న్వరభేదముచే అర్థభేధము ఉక యు 
(కళ) భావలో. దో (ఉచ్చన్వరము) = భెవ్చు ట, 
“డో (నీచవ్వరము) = విచారముగా నుండుట , 'దో! 

(సమాన న్వరము)= నిర్రపోవుట 

1 ఏకవర్ణ థాతువ్వలు = యి (5౯0) భాషలో 

“పిజశ్తావ్వు 'నుజా? (Nb) ఛానలో 1(టు'= బాలిక 

క క్రియలనుండి నామవాచకములు నంటోధన (00౫ 

tive) (ప్రథమానిభ క్తి ప్రత్యయము, లేక అనునాసీక (ప్రత్య 

యము ముందు చేర్చటగే ఏర్పడుట = 'యోరుకా" భాష! 
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ఆఫఫ్రీకా ఖండపు భాషలు 

'రి= కొనుట, “రోజ కొనువాడు 'షిల్లక్ (000100) 

శాస 'బుగోం=ా గాలి తిక్తులను ఇత్తుట 'ఓ బుక్=ాగాలి 

శిస్తు 
4 బహృవచన భామవాచకమును లేక నర్వనామమును 

జేర్చటచే నోనువాదకముల విహునచనము లేర్పిడుటి 

యూ. (డర) భావన 'అటిాఘట్టు, 'అటి ఓ'ఆలెట్లు 

“మ్యయర్' (N౪౯) భాష “చాక్ (ఆట్! అను ధ్వన్ని 
“శీందాక్'ణ'టిక్' అను ధ్వనులు 

ఈ నామవాచకముల బహునభనము 'ఇ' లేక “అ 

బీర్చటబే ఏర్పడుట ఇజో (190) భావ యి కాకును 

ష్యుడు ఆయ =నునుష్యులు, ఓ రు'కాళావిన "ల రు 

జానివలు 

6 నిర్జీవ వస్తువులకు సజీన వ్యక్తులకు భేదను. సీ 
వుల వినయములో "ఓ అను ఉగనర్గ తరుచు చేరృబడు 

చుండును 'టుయి' (11) భాష ఓ నిపా'ాతునుష్యుడు, 

'పిల్లిక్' ఛాన 'ఓ' అనునది ఇతరుల సంతకివారని 

సూచించును 'బాయో' = మేనమామి, “ఓ వాయో' = 

ae బిడ్డ వ్యాకరణ రీళ్యా (స్త్రీ పురున ఖేదము 
దు 

7 వస్టీ విభక్తిలో ఒక వస్తువును కలిగియన్ననాడు 

కలిగి యుండవిడినడానికి ముందువచ్చును = "ట్వి" (౪) 

భామ 'నిపొందు ఈ = ఓళ మునుమ్యని గొన్ము, 'కువొమూోి 

భావ 'ఇలానూసా'ఆ ఇలా యొక్క బల్లెము 

8 విభక్తి లేదను లేదు = చతుర్థీ విభ క్షీ (Dative) 

రూనము "ఇచ్చుట అనుక్రియతే నరివ్చతమై యుండును 

“యు (కణ) భాష 'ఎది గానో ఫోధీ = అతడు 

“తం[డికచ్చు ఢవనము కోరెను = ఆతతు తండికొరకు 
ధనము కోకను 

ఠి కర్వారదేర్సబడు 'గ్రత్యయమన.ణ (Pout Portions) 

అనగా స్థలమును సూచించు వామవాచకములు విభ క్తీ (ద్రత్య 
యములకు బదులుగా నారనిరును 'యు' (3౯ భావ 

'ఆటిటా' = రెట్టుకల =తలమీడ, 'నూచా' (2008) భావ 

(ళా టు = జ్లంటిగర్భము= ఇంటిలో 

10 క్రీయాసంయోగములణ కరుచుగా వాడబడును, 

'యు' (డైణ) భావ 'బ్బో చా సావాకీనిలొని వచ్చి 
ఇచ్చుట 

1! శ్రీయ కొలథేదముసుబట్టి నారదో కాలములు 
వ్యాకరణ (వ్రత్యయములు చేర్చుటచే వర్చడును ఈ 

(ప్రశ్యయములు చాలవరకు నామనాచకములకు గాని, 

|క్రియలకుగాని పంజింధిం చియుండును 'ట్వి* (౪1) భావ 

"కా ('బయా” మండి) = నచ్చుట చేర్చుటచే వీర్పడును, 

“హాలా' (N1b8) భాష “కై అానచ్చుట, చేర్చుటచే భవి 

వ్యక్తు వర్చడును 
12 ఓష్ట్యళంక్యనులు (Labia Velar) ఆగు “క్స్' 

“గృ ఆమధ్వనులు మాడానిక్ కొషలలో తరుచు వినవచ్చు 

చండును 

14 సెక్కు వదధాకుస్తలు సమానముగా ముండును 

బికీగయమలు = భూగోళ స్థతిననువరించి నూడానిక్ వర్గ 

మును మూడు అంతర్విఖభోగములు చేయవచ్చును 

1 తూర్చుకాఖ 2 మధ్యళాఖ వడమటిళాఖ 

తూర్చుకాఖ వీనిలో అధికవంభ్యాకములు నిలోటో, 

సూజానిక్ భావలుగా ఉన్నవి షిల్లక్ డిన్కా,మాయర్ 
(Nuer), సా (Nabe) వీనిలో కొన్ని ఛానలు 

2 మధ్యకాఖ : 80° తూ రేభాంశమునుండి 10 

తూ శేభాంళము. మధ్య ఈ భాషలు మాటాడణడు 

చున్నవి డెలఫోన్ (001080) లీలిని ఆరు ఆంతగిఖా 

గములుగా శేనియున్నాడు (1) నైల్ శాంగోవర్గము 

(8) ఉబంగి (౮891) ఇల్లము (8) వరీ నడై వర్గము 

(6bartwada) (4) వరీవర్గము (Shan) (hy) BE 
టాడ్ వర్గము (Niger 22016) (6) ై ై గర 'శేమరూవ్స్ 
వర్గము {Niager-comeroons) 

శ వడమటి సూడావిక్ శాఖ = వీనిని గూర్చిన వివ 

కములు మనకు బాగుగా తెలియును ఇవి ఈ (క్రింది 

అంతర్విశాగములుగా చేయబడినవి (1) 'క్వా' (KY8) 

భాషలు, వీనిలో ఛాల షదఛాకువులు ఒక వాల్లును ఒక 

అచ్చును కల్గియున్నవి &। ఆళాన్ (Alఃn) భాను 

“క = ఉండుట, 'వు = మరణించుట నంబోధన 

(విళమావిథ క్రి ప్రక్యయములను (Vocative) మరియు, 

అనునాపికములగు |వ్రతయములను ముందుచేర్చుటశే 

ఇందు |క్రియలనుండి నామవాచకము అేర్పడును 

2 వెనూగ్రాన్ వడీభాషలు = సూడానిక్బంటూ సరి 

హాడ్డుళలోనుండి, వీనిలో కొన్ని ఈ నర్గముల "రెండిటి 
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లోను ఒళచానినుండి మరొకచావిలోనికి మార్చును 

నూచించుచున్నవి 
మధ్యటోగో (4146161060) వర్గము ఇవి చాల 

వరకును 7” క అణాంళముల మధ్య ఉన్నవి వీనిలో 

కొన్ని అంతరించి యూ (37) 'అళాన్' (ఉక) 
భామలలో లీనవుగుచున్నవి ఇవి (1). (4) వర్గములి 

మధ్యనుండి వానీళో సువ్పష్టసంబంధములు కల్లియున్నవి 

4 గుర్ గూర్ భాషణ (04000) = ఇనరీ గోల్డ్ 

కోస్ట్ టోగో, దవోంల ఉత్తరఖాగము నందును, 

హోటీవోల్డా (Houti Volta) వరిసరములయందును, 

ఈ భాషలు మౌాటాడబడుచున్నవి ఇవి తిరిగి ఎనిమిది 

అంతర్విఖాగములుగా చేయబడినవి 

ర వడమటి అట్లాంటిక్ భాషలు = నెనిగాల్ అట్లాం 

టిక్, రిమధ్య కొంఛభాగములో ఇవి నూటాడబడుచున్న వి 

ఇని తీరిగి (వడు) అంతర్విభాగములుగా చేయనగును 

6 మాడిన్లో లేక మల్లీ భాషలు = సడమటి సూడాన్లో 

నున్న ఈ భానలు 4,5 నర్గములనుధ్య నున్నవి ఇవి 

తిరిగి రెండు అంతర్విభాగములుగా చేయబడినలి 
0 బంటు భాషలు ఇవి అ ఫ్రీకాఖండపు దడిణార్థ 

భాగమున మొటాడబడుచున్నవి ఇని సన్నిహిత బాం 

ధవ్యములు వరన్సరమును గల కుటుంబమై మున ష్ట్ర లమ 

ణముఠలను కలిగియున్నవి ముందు గేర్పనిడు ఉనవర్గలదే 

(ణక) నామవాచళముల కాలిఖేద మేర్చరుచుట 

వీనినిర్మాణములో (క్రశాశ లతణముగా ఉన్నది నూడా 

నిక్ భొమలలో ఈ అతణము కనేబడుచున్నను, బంటు 

ఇావలిలో ఇది ఆధికతర విళాసదళను పొందియున్నరి 

ఈ ఉననర్గలు విహువచనములను గూడ నర్పరుచును 

ఉ స్యాహిల్లీభాన (ళయిగ) లో 8 ను 8 వొర్టీ 
కి*మోజా 8 మే పొటియాో (బక పదునైన కత్తి 

పోయినది) 'ని అవగా కత్తి, 'క డానికి వర్గోవసర్గ 

ఇది" సు కో నంబంధించియున్న వ్రతిసరమునకు 

ముందుగా వచ్చుచుండును కి క సంబంధించిన బహు 

వచనోసనర్ల 'వి ఇట్లు వెనుక శాళ్యము బహువచన రూన 

ములో ఇట్లుండును “వి=ను వి శాలీనిభాకేవి మే 

పొటియా” (= ఎనిమిది నదునైన కత్తులు పోయినవి) 

టర్కీకోళ్ళ 'కటుక్కు మను కంశధ్వనులును (1112011 

ఆాఫ్రీకొ తండస్త కానలు 

8002640) కొన్ని దతిణ అఫీళా భాషలలో కనండు 

చున్నవి న్వరభేగద మంత ముఖ్యముశాదు 'ఒత్తుడు' 

(511280) నూడానిక్ ఛాపంలోకం నె అభివృద్ధి చేయబడి 
నడి కెండు వర్ణ ములుగళ ఛాళువులు విస్తారముగా 

ఉన్నవి వ్యాకరణ నంకంధనుగు లీంగము లేదు విభక్తి 

[వత్యయములనంని మొద్పులులేవు [క్రియకు అనేకము 

లగు వ్యుత్చ త్తి గూపములున్న వి ఇరరుచే ఒక విషయ 

మును వెల్లడించుటలో వై రిధ్యమున కవళాళము కలుగు 

చున్నది 

వోంజర్గర్ (Homburg) ఈ శాలను పది వర్గ 

ములుగా విడదీసి యున్నాడు 

(ఏ) రజ లేళ గండావర్గము (కిరు ఆజ్ఞా (Ruande) 

వర్గము (8) ఈశాన్య లేళ కిలిమంజార్ వర్గము (4) 

తూర్చుకీరపు ఉత్తరవర్లము (క) శాగురుళొం డె యాట 

మొ; భాషలు (6) ఆగ్నేయవర్గము (7) జలూనర్లము 

(8 2) మధ్యవర్గము (8 0) పడమటివర్గము (9) కాంగో 

వర్గము (10) వాయవ్య వర్గము 

1V సేమిటీక్ వర్గము రతిరా అశేలియానుండి వచ్చిన 
వలనప్రభావముగే కాబోలు ఈ భాసలు అలినీరియాలో 

మాటాడబడుచున్న వి అలిసీరియా (ప్రాచీనఖామయగు గీజ్ 

(8౫) నళించినది దివినుండి వీర్పడిన “శుక్ల! (Tigre) 

ఎజ్టవముద్ర రాష్ట్రములో మాటాడతడుచున్నడి 'ఆమ్ 

వోరిక్! గీజ్యొళ్క. బేట్గాలమునకు ఆనశేనముగా 

నున్న అబిసీవియాలోని (ప్రాచీన శిఖశభాన ఇందుండి 

వర్చడిన రెండుఖానలు గురాగ్ (3423200), వారాల్ 

(Barr) ఆరవిక్ కాన ఈ వర్గభాసలలో ముఖ్యమైనది 

ఉత్తర అ(ఫ్రీకా, తూర్నునూడాన్ భాగములందు ఇది 

ముఖ్యశామ ఇఫ్లాం|ప్రే భావముకే కూడ్చు ఆ[ఫ్టీకా, 

బూడాన్లలో ఇది వొళ్టయ వ్యక్తీ శరర గల భామయై 

యున్నది 

₹ హిమిటిక్పెర్ణము 'నెమిటిక్ భామలతో తక్కిన 

ఆఫ్రిశాభాషలకం'శు ఈ వర్గభ్రావలు దగ్గర సంబంధమును 

కలిగియున్న వి అరబిక్ భాషాజన్యములని ఈ హమిటిక్, 

"సెమిటిక్ భాషలు భాబింసబడుచున్నవి “పౌమిటో 

ఇమిటిక్” అని ఈ 'కెండు నర్గములయొక్కయు మూల 

భావ. పేర్కొనవడుచున్నది, 
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ఆ్రకొ ఖండప్ప భాషలు 

ఈ క్రింది భావనలు చామిటో్ సర్గములో ముఖ్య 

మైనవి బెరృర్ (అల్టీరియా +మొకాకో), వొసొ 

(House) ఛళ్చిమ ఆఫ్రికా), శమా'షెక్ (వహోరాలోని 

ఇారగ్), గల్లా, సోమలి, డవకిల్ (D8౧1) (తత్తర 

అఫ్రీల్ళా ఫలోటిక్ సీగోల, తూర్పు ఆఫీ శాలోని పళు 

పోలకులు మాటాడు భామలు దిన్కొః షిల్లిక్, 

నాయర్ మొదశ్రైవలి 

ఇవి ఈ [క్రింద ఛీర్కొన అడిన మూడు (ప్రథాన 

విభాగములుగా శేయబడినవి = (1) తూర్పు హెమిటిక్ 

భాషలు (కూర్చు అభఫిశా) (8) విలోటో హౌమిటిక్ 

భామలు (8) వళ్చిమ హెమిటిక్ భామలు 

సెమిటిక్ భావలు యీ క్రింది విశిష్ట రిశణనులు 

కలిగియున్నవి (1) వ్యాకరణ లింగము కళ్లి ముండుట 

ఈ స్కిల్ (6000) కామ ఉల్ డియానానుగ కుక్క, 

"ఎక్ .డియా'ఆఆడ కుక్క నామా (18028) భావ 
'యా'౯ వాడు; 'టా'=ఆమె 

(2) విహువతన నిర్మాణములో వై లిథ్యము &। 
వాసా (018) ఖాన 'కువ్ళా' (= (వేశిగోరు), బహు 

వచన రూవములు, 'పన్మోసో, “వన్నుళా', 'పన్య్యైలై! 

(2) ళోవలి అచ్చులో మార్చు షిల్ట్ (1110) ya 

“989 (వాముబ్లు), 'ఇలాక్ ఆన్' (ఆ ముండ్ల), ఆ వులు 
(ఆచారము) “ఇ ఫెల్ ఎర్! (= దారములు) 

(4) వింటునర్గములో వలెనే వన్థీ విభ క్రిరూవము 

వానువాచళమునకు శర్వాక వచ్చును 

బంటు మరియు సుడాన్ వగ్గములశు మిక్కిలి రగ్గళ 

సంబంధము కలదు నర్గ ప్రత్యయనులే కాళ, వ్యుక్చ క్తి, 

వదభాకువులు కూడ చాలనరపు సనూనములుగా 
నున్నవి రూఫఖేదముల చేర్చరచు “మూలములు ఈ 

శెండు తర్గములకు చాలవరకు ఒకటిగానే యున్నవి 

జకే భాన మూలమునుండి ఇవి బయలుేరివట్లు కనబడు 
చున్నది బంటు వర్గ ములోని వుల్ఫుల్ల్ (21009) భామ 

కోను, లొన్ని మడానిక్ భావలలోను గల చామవాచ 

కళముల వర్ల విభాగముకూడ ఇవి జశేభోన సమూలముగా 

గలవని మాచించు చున్నవి 

అత్యధిక సంఖ్యాక ములై యుండుటచే ఈ భానలలో 

కొన్ని ముఖ్యభానలు నర్శకము మొ వాని కొరకు 

సామాన్య భావలుగా అంగీకరింనబడియున్నవని 1 బంటు 

ములోని ఉందిందు (౮౫060640) పోర్చుగీస్ వళ్ళిను 

ఆిశాలో (ఆంగోజ్ లో) ఉప యోగించుచున్నది 

2 స్వాహీలీ (578081) = తూర్పు అఫికాలో 

ఉవయోగించుచున్నది వింటు, అరలీక్ ఛానలకలయికచే 
ఈ ఛావ వర్చడినది 

8 హొసా (50228) = వళ్చీమా(ఫీశాలో *నీరాలి 

యోశ్' (1150116016) నుండీ 'చాడ్' సరస్పువరకును 

ఉప యోగింపబడుచున్నది 
ఈనాడు అఫ్టీళాలో విచ్యావ్యాస్తీకి ఈ దిగున 

సమన్యలు పరిష్కరించ బడనలపీనవిగా ఉన్నవి = 

1 ఇఫిశాళాను అన్నింటిలోను గల ధ్వనులను (ప్రదర్శింప 

గఠి జక ధ్వనిమీడ ఆధారవడిన లిపిని సృష్టించుట 

కీ అధిక సంఖ్యాకములుగా మాటాడబడెడి భాషలకు 

బదులుగా కొన్ని [ప్రధాన మూలభామలను స్వీకరించుట 

లిఏి అలిసి సీకయములో ఆ్థీకా భాషలు వెనుక 

వడియున్నవి వానిలో 'వెక్కింటి!ి ముఖ్యముగా 

నీగ్రోభామలకు = లిపిలేదు "వేటి ధ్వన్యనుకరణ నర్మ 

ములు, లిపి యూరప్ఖండ పండితుల నృష్టియె 

యున్నది 

(పొచీనశాలము వాటిలియును, అధునిక శాలమువొటిని 

యును ఆగు ఆ(ఫీశా లిపులు ఈ దిగున విధములుగా 

నున్నవి 1 ఈళష్ణుచేళవు 'హయిరో గ్లిఫిక్స్ లేక సద 

చిత్రములు 2 కాన్టీ్్ (Coptic) లివి ఇది గ్, 

ఈజిప్టు భాషలలోని వర్ణముల మీశ్రమము (కీ ళ 200- 

400 చాటి |పొల్రీవ మఠ గ్రంథములలో ఇది ఉపయో 
గింభళడెను 8 లిలియా ఇాసవలివి 4 టిఫినామ్ 

(Tifinagh) టుంగ్ (Tuareg. పవోరా)లో మాటాడ 

బడు 'కమాషెక్' యొక్క లివి ఇది (6) ఆమువోరిక్లిపి 
ప్రాలీననెమిటిక్ భాషయగు ఇది మధ్య అవిపీనియాలో 
ఆమ్పోరావద్ధ రాజభాషగా థీ శ 1800 |సొంతమున 

ఇాడవిడుచుం జెడిది (8) ఆరవిక్ శజిష్టులో భా 

భాషయె ఇది ఉత్తర ఆఫ్రికాలో చాలచోట్ల వాడనిడు 

చువ్నడి (1) వై (18) వైవీయాలోని ఒక వీగ్రోలివి 
యిది ోలుబకేకి (౦జి 08190) (మరణము 

1850) దీవిని నృష్టించెను 
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జోయా (N]03) ఆను ఒక వీగో నాయకునిచే 

శేనురూన్న్లో సొళ లిపి నృష్టింపబడెను 

జానపద వాష్మయము జీ కాభాసలలో ఇది సమృద్ధ 

ముగా ఉన్నది నొనినవర్తకముద్యారా ఇది కొంత 

అమెరిశాలోనికీ దగునుశికేయబడెను చరిత్రలు, వంశ 

(శ్రమవర్షవలు, వాయకుని కుటుంబములో నీ వశ్యేగో 

ద్యోగులశే పాటలలోని శెక్కినవి వాద్యభామ జాగుగా 

అశినృద్ధిచేయబ ణెను అ'వేకములగు మైళ్లు వార్తను వంపు 

టకప అనుకూలసరిన్థీరులలో ఇది సమర్థవై యుండును 

నంగీఠము వాట్యము భావలలోని పాదయ గత 

వస్తువును సూఛించుటలే ఈ విషయము ళొలదిగో (ప్రప్తా 

వించుట నముచితమైయున్నది న్మీగోలు వాద్యములని 

వాయించుటలో నిపుణులు తంతులు, గాలిచ్యేమోగు 

పరికరములు, ధ్యనికేయుఫాధనములు విరివిగా వాడ 

బడుచున్నని శార్యముల (మోౌగించుట, వాట్యము అన్ని 

ఉత్సనములలోను కనబడును అయాళాల విశేషములను 

ఇట్టే మారుచుండు పాటలను రచించుటలో నీగ్రోలు 

నీవుయులు శోలుక ఆఫ్టీకాఖండపు వరినరములికు 

సంబంధించిన అంశములు గేయనస్తువులై యుంజెడివి 
కరామా 

ఆన్లుజని (0900) = ఆన్లుజని రంగు, రుచి లేని 

వాయువు ఇది గాలికం'టె కొలది ఎక్కున భారము 

కలిగియుండును. దీని వికిక్ట గురుక్వము 110129 ఇది 

నీటిలో మిళముగా కరుగును నీట కరగిన ఈ అన్లుజని 

జలిచరములి శాన క్రియయందు తోడ్సడుచున్నది డీని 

చిప్నాము “౦, పరమాణు సంఖ్య (atomio number) 8, 

వరమాణుళారము (atom weight) 16 0000 

ఆన్లుజని అనుకూల పరిస్థీకులలో ఇంచుమించు అన్ని 

మూళవదార్థములతో సంయోగము భెందును కానీ 

వచార్థములు పూర్తిగా పొడి (రేగి) గా నున్నప్పుడు ఈ 

రొసాయన (క్రియ తరుచు జరుగక పోవుటయు కలదు 

ఆమ్లజని ఉదజనితో సంయోగము చెందునప్పుడు రెండు 

విశములయిన సమ్మేళనములు శయారగును మొదటికి 

నీరు 'కెండనది ఉదజని వరాన్లుజనిదము (హైడో జన్ 

ఇచెళాక్సెడ్) ఈ కెండన నమ్మేళనము బేరియం వాన్లు 

అనీదచు (రకర) తో నీ రనగంధకిళాన్లుము చర్యవళ్లను 

అన్లుజని 

"పెరీనల్ఫేట్ల విద్యుద్విన్తేంము సల్లను కూడ వర్పడును 

ఇనుము సాధారణముగా తడిగాలిలో అమ్లుజనీక రణము 

చెంది తువ్పువట్టును 

ఘనలోవాముళయిన (20019 metal) అంగారను, 

ప్లాటినము తప్ప మిగిలిన తోవాము లన్నియు ఆన్లుజనిళో 

వేడిచేయలడినవుడు ఆన్లుజనీకరణము శెందును కరగి 

యున్న (1101180) రజతము మాశ్రము 88 ఘన 

(ప్రమాణము ఈవాయునృకు శాసాయనిక సయో 

గము భిందక యే శనలో ఇముడ్చుళొనును ఈ దృగ్విన 

యమును ఒక్టూషన్ (0018809) అందురు ఈ ఇముడ్చు 

కొన్న వాయువు తిరిగి ఈ రజతము చల్లారునపుడు 

వెలువడును 

ఇన్లుజని వీరివిగా దొరకు మూలనదార్థము మిగిలిన 

మూలవచార్థము లన్నియు కలిసిన ఈ అన్లుజని పరిమాణ 

మునకు సరిపోవును గాలిలో ఆయకనమున నూటికి 21 

పొళ్లు అర్లుజని యుండును నీటిలో భారమున దాచావు 

90 శాతము అన్లుజని యుండును భూమిలో అరమైలు 

లోతువరకు గల శిజాభారములో 560 శాతము అన్లుజని 

యుండును భెట్లన్నియు కరృనద్వి ఆన్లుఆనిద ము(శార్భన్ డై 

ఆఫ్ర్ఫ్సెడ్)ము పీల్చుకొని చానిలోలి కర్శవమును (గ్రహించి 
అన్హుజనిని వదలివేయును శ్వాసక్రియకు ఈ వాయువు 

మూళాభారము 

శయారుచేయ నిధానము * ధర్మములు పొటాసీయేం 

వారితము (సొటాసీయం క్లోలేటు) ఛాని ఖారములో 

మూడవ వంతు మంగన ద్వి అన్లుజనిరము (మేంగనీన్ డై 
అన్స్రైడు) ను కలివి వేడిరేయుట నలిన ఆన్లుజని కయ 

ఈగును మంగన ర్విఆన్లుజనిదము వియోగ పొలభ్యమున 

కుపళరించును 1686 నుండి 1906 వరకు “మో లేక 

జేరియ అన్లుజనిడ (బేరియం ఆశకై్సెడు) విధానముచ్యార 
అన్లుజనీ "పెద్ద మొ త్తముల లో తయారుచేయబడినది 

శేరియ ఆర్లుజనిరమును 10007 వరకు గాలిలో బేడిచేనిన 

గాశిలోవి అన్లుజనిని (గ్రహించి, ద్వి అన్లుజగికముగా 

మారును డీనిని 1600" వరకు చేడిశేసిన వై గ్రహించ 

వడిన్ అన్హుజని 'నెలునడి, 'బేరియ జన్లుజనిదము తిరిగి 

చర్చడుము ఈ విధానము వలన 94% వరిళు[క్రత గల ఆన్లు 

జనిని తయారు చేయవచ్చును, 
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అన్షజవి 

1902న సంవత్సరములో “లిండే” అను వై జ్ఞానికుడు 

దశరూవములో మన్న గాలియొక్క నవరణ విధ నము 

| eee! of Liqndే ఖగ వలన 98 కో పరికుక్రత 

గల ఆమ్లుజనిని శయారుచేయగలిగెను 

విద్యుడ్విశ్లేవణము (2160101516) ద్వార ఉదజలిని 

శయారుచేయుటలో ఆన్లుజని ఉపఫలికముగా (B8-pr0- 

4100) లభించును గాని ఈ పద్ధతికి నిద్యుచ్ళ | విరివిగా 

శానలసియుండుటనే వాయు దద్రవీశరణ పద్ధతి ఎక్కున 

ఉప యోగముళోని! వచ్చినది 

ఈ వాయువును 180-360 చాళావరణసీడగములో 

(atmosphore's pressure) ఉక్కు సలిండరుంలో నుంచి 

సరఫరాజేయుగురు 1926 న నంవత్సరములో [వనం 
చపు అన్హుఃని ఉత్పత్తి 5000 ఘనపృటడుగులు 

వెైరోగలాల్ (౭౦౫10) యొక్క జూరళ [చాన 

ణము నలిన గాని, ఆమ్మోనియాకో కూడిన అమో, 

శర్చనిత (అ మోర్టనియం కార్భొనేటు) (దానణముతో 
కనుము యొక్క చేరిక వలన గాని, భాన్వరవు కడ్డీల 

వలన గానీ, పోడియ ఉరజగంధకితము (సోడియం ప్రైడ్రో 

నలై టు) యొక్క నీరనే ఇారళ ద్రావణము నలన గాని 

శాయువులో గల అన్లుకని యొక్క భాగము నిర్ణయించ 
వచ్చును 

య్లుజని లేతరేక మబ్బురంగుగలి ఆయస్కాంత 

(రవముగా (ద్రనీకరించును ఈ బ్రవము 188 97"6 

వద్ద నురుగును త్వరగా ఇగిర్భి చల్లార్చుట వలన ఆమ్లజని 

కేక నీలిరంగుగల ఘన వధార్థముగా ఘలీభవించును 

ఇది 81900 వద్ద కరగును చాయురూవములోనున్న 

అర్జుణనికీ మళ్ళి. విద్యుకృయోగము. వ్రంన (1201 
ఉంటం ఊయల ఖస్టీర మైన ఆమ్లజని రూఫాంతరనుగు 

"ఓట" (02009) తయాకగును 

ఉనయోగములు ళాల నరకు ఆన్లు॥వి లోవాములను 

అతికించుటకు కరగించుటకు ఉనయోగింవజడురు 

సాధారణముగా ఆమ్లజని సనిటిలీ౯ా (1001640) చాయు 

jo మంట (0 8601000 గలు). సవాయముతే 

గేవాములు అతుకలడును. జ్వలనమునకు పూర్వము 

) రెండు చాయువులును ఉదుడు గోట్టములలోనికి సర 

ఇరా చేయండి బాగుగా మి[శ్రమను. చేయబడును 

అమ్లుఖని విస్తారముగా వైధ్య విభానముళోన్సు 

న్యుమోనియా, గుండెజబ్బులు మొదలగు వ్యాధులలో 

శ్వానకీయకును విమవాయువులను వీల్చుటవలన గలుగు 

దుష్ఫులములను నిర్మూలీంచుటకును ఉపయోగింనబడును 

ద్రవరూవములోనున్న అన్లుజని యొక్క పారిశ్రామిక 

ఉపయోగములు చాల కలవు వాయు కగృనవు (34 

ఇణం). కడ్డీలను విక్ర చివర ఎజ్జగా చేడిచేన అన్లుణని 

ద్రవములో ముంచినచో ఎక్కువ శాంతితో మండి 

అవరిమిశమయిన వేడిని ఇచ్చును అవుడు వర్పడిన ౪ర్భనర్వి 

అన్లుజనిదము గడ్డకట్టి ఇెల్లని ఘనవచార్ధముగా మారును 

అన్హునినితో పచ్ళి[ద కరృనము (Porous carhon), గజ్జ 

వొగ్గు, డివవునున్, భొగమసి జీలగవెండు చూర్ణము 
(Cork 1621), రంవవ్చపొడి కేక కలవగుజ్ఞు క లిపిన ఏర్పడు 

మిశ్రమము విధ్వంనళ జాంతనము (3128618 gelatin) 

శంఖు శెట్టింవు శ క్తీగల (వేలుడు వచార్థముగా తయా 

రగును తుపాకిమందు, న్మతజని న మ్మేళనములు 'మొద 

అగు ఇకరో (వీలుడు వణార్థములలోవళె ఆన్లుజని ఇతర 

మూలివచార్థములో శాపాయనికో నంవింధము చెందక, 

శ్వేచ్ళగా నుండుటకే మై మి[శ్రనుము అంత ₹ క్రిమంక 

మయినది జతిశీఘముగా (4218960181) కర్భనము 

ఉదజని మొదలగు వదార్లములు ఆన్లుజనీకరణన్సు 

శెందుటశే ఈ (పేలుడు వర్పడును 

అన్లుణవి;, సంయోగిక చాయువుము.-Synthetio gan. 

(ఉదజని కర్నన అన్లుజనీదము Carbon monoxide) 

శయాగుశేయుటతో  ఉపయోగింపబడును (Methane 

అన్లుజనిళో అసంపూర్ణ సంయోగము చెందిననుశు ఎనిటిలీన్ 

A26t180ర వీర్చడును ) న శ్రిశాన్లుము (వై ట్రిక్ ఆసిడ్) 
శయారుచేయు విఛానములలో హడ ఇన్లుజని ఉపయో 
గీంపబడును 

ఆనావృతనుగు పొయ్యిగల {Open tearth) ఉక్కు 

కొలిమిలో నం యోగమునకును, శార్భనును వేరుడేయుట 

కును, విద్యుక్ ఉక్కుకొలిమిలో కరన నిస్సారణమున 

కును (0600186100), పొడువడిన యినువ వస్తువు 
లను కరగించుటకును, గాలికొలిమిలో తక్కువరళప్ప 

ఖనిజమును కరగించుటకును అన్లుజనికో వరివుష్టతచెండిన 

వాయువు ఉపయాగింపలడును 



ఆయిలిల్ (1/0/- 1788) - 18 వ ళళాన్లిలో 
స్వీట్టర్ణండు చేళములోని ాసిల్ (2219) వగర విశ్వ 

విద్యాలయము గణికళా (న్ర్రవరిశోధనలకు మిగుల ప్రసిద్ధి 

గాంఛినడి ఇచ్చటనే వియోనార్మ్ ఆయిలర్ (Leonard 

Bulle) అను మసోగణిత ఇ శత్రువే శ్ర ఉద్భవించెను 

అతడు తన కండ్రియగు తెకజ్ 2b (11000 Ber 

n0ul) వద్దను, జాన్ కెర్నోలీ (0001 Bernoull) వద్దను 

గశితశ్యాన్ర్రము నళ్య్యసించేను 1726 ళో తన గురువు 

గారి కుమారుడగు నికోలాన్ జెర్నోలీ రష్యాలోనున్న 

ఫెయింట్ పీటర్ఫుబర్గు వరివత్తుతు వెళ్ళినప్పుడు అతనిలో 
ఆయిలర్ కూడ నచ్చటిశేగి 1741 వరకు అచ్చటనే 
యుండెను 1741 నుండి 17160 నరకు అకడు ఘనీ 

డగు (్రెడరికుయొక్క. కొలువుశాడై. బెర్లిన్ విశ్వవిద్యా 

అయమున వనిశేపిను తిరిగి 1768లో ఆతడు సెయింట్ 

సీటర్నుబర్లు పరిమక్తును చేరి 1788 వరథు అనగా జీవిళాం 

తనువరకును ఆచ్చటే పనిజేసెను ఈ 18న *ళాట్టవు 

విజ్ఞానవేత్త శన జీవితశాలమంతయు గణితళొస్త్రమున 

కును, అనువర్తిత గథిశళాన్రమునకును వివి యోగింబెను 

ఈతనికి 1785 లో ఒక శేశమును 1766 లో రెండవ 
శేశ్రమును పోయినను, ఆశని ఆంధత్వము ఆతని అత్యద్భుత 

వృజనాత్మకళ క్షితి అనంతయు (ప్రతిలింధకను కాజాలిక 

పోయెను అంధుడగు ఆయిలర్, శన అసాధారణ జ్ఞాపక 

ళక్కిచే, గణితశాన్త్రమున అదినరకుండిన విజ్ఞానభాండా 

రనునంళయు తన నునోచ్మేతమున ఇదుట |ప్రత్యతీక 

రించుకొని, అంకవరకును అ శాస్త్రమున కనివినియెరు 

గని అచేళావిష్కరణనులను తన శిష్యులు భెప్పీ 

(వాయించు చుండెడివాడు ఈశనీ రచనలు 580 ఆవి 

అతని జీవిశళాలమున'నే వెలువడినవి ఆతడు చనిటోవు 

పుడు నదలివెళ్ళిన అబేక [గ్రంథములను నెయింటు 

ఫీటర్సులర్లు వరిషక్తు అతని మరణానంతరము (వళటిం 

చినడి అతని రచన కివ్పటికి 8868 సేకరించ బడినవి 

అన్సటికుండిన గణితళార్త్రముయొక్క ప్రతి శాఖ 

యందును ఆశని సరిశోథనలున్నవి ఇంతటి సృజనాత్మక 
మగు మేణాపంన క్రిగల గణితళా్తుజ్ఞుడు ఇంకనరకును 

ఘరొకరు ఫుట్టలేదేమో, అతడు రెండుమారులు విచానే? 

మూడి మొ. జ్లీము నదముగ్గురు సంళానమును ఇడ'సెన్సు 

ఇయిలగ్ 

ఆయిలర్ తన పరిళోధనలను అఘము ఛ్యానరూఫమునను 

విసృత చ్యావరూనమునను [పళటించుటయే గాక, 

అనేక పొఠ్య |గంథములను రచించెను ఈ పొఠ్య (గ్రంథీ 
ములలో అప్పటి కుండిన గణీతళా్తు క్లైననుంకయు 

కోడికరింపబడి శర్కజద్ధమగు (క్రమమున శేర్చరింన 
బడినది అనేక ఇాఖిలలో ఆయిలర్ పర్చరచిన పద్ధశియే 
తుది నూటగా నిలిచినది ఊడ వేటి శాలపు [కిళోణ 

మీతిళా్ర్ర సద్ధికి అత డేర్చరిచినటే అక్యద్భుళ ప్రఖ్యాతి 
గాంచిన అతని పాళ్యగంథములు, మీగకికము నందును, 

కలన గణితము నందును గల నంశేశములవై ఆరినరళ 

కుండిన భిన్నాభ్మిపాయముల నన్నిటిని వీ ర్చి వేసీచ ఏ 

లెగ్రాంజ్, లెస్లాన్, గావూక్ మొదలగు నుని మేళా 
వులు జకని [గ్రంథములను చదివి ఆతని వద్ధతి సనునరిం 

చినవాశే 

1748 లో ఇతడు రచించిన ఇంట్రడక్టీయో ఇన్స్ 

ఎనలనిన్ ఇన్ఫినిటోరమ్ (00060080 2 Analysin 

Infintoram) అను (గ్రంథము “వెలువడినది ఇది రెండు 

నంవుటములిలో నున్నది డీనిలో అయిలర్ ల 810 ౫, 

608౫ మొదలగు వాని యసరిమిత (శేఢులను శర్భించి 
అ ౦08 గ+188 ఆను చానిని గీరూవించెను ఈ 

(గ్రంథమే విశ్లేషళ రేఖాగణితమున (A816 620 

ఇగ) మొదటి (ప్రామాణిక పొశ్యగంథకునీ చెన్చ 

వచ్చును ఈ |గంథములో జీటా ప్రమేయము (258 

funtion) చర్చింపబడిన భాగమును, దానికిని ఇఖేద్య 
నంభ్యావాద మునకును (Prime number Theory) గల 

సంబంధము చర్చెంచబడిన కొగమును అత్యంళ ఆద్భుశా 

నవీములు 1756 లో ఆయిలర్ అలన్యోట్యూష'నె 

శాబ్క్య్యులి. ఉఫరెన్షియాల. (10000160 68100 

differential)” అమ గ్రంథమును 1768, 1774లలో 

కన్ గట్యూవవె శాల్మ్యులి ఇంట గాలిన్” (284 

tulone caloul intigralis) అను (గ్రంథమును కోచిం 

చెను వీనిలో చలక్షలన గణికము, చలరాలిళలన గణితము 

అనునవేగాక చలకలన సమీళ రణములు, లలు (800) 

సిద్ధాంతము, రాని బనుళ (సయోజనములు, ఆయిలర్ 

శంకరిన నూశ్షమున, (Euler's summation (యలు 

అయింర్ గానూ, వీటా ప్రమేయముఖు చర్శింగవిడినన్కు 
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ఆయుర్వేద (గ్రంథములు 

ఆయిలర్ చే 1186 లో రచింపబడిన “మెశానిశా సీవె 

మోటన్ నెన్లియా ఏనలీటేక్ ఎక్స్పొకిటా" (Mecha 

Sioa uve Motus aclontia analytic లంజలు అనునడీ 

న్యూటను సిద్ధాంతము]వె విశ్లేషణ పద్ధతులలో [వ్రాయ 

ఆడిన మొదటి యం[శ్రశాన్ర్రగంథము 1770 లో 

ఆతడు “నోట్ కాకి అరీటంగ్ జార్ అలలా" 

(Volhtandigs Aleuung Zur Algebrt) అను గ్రంథ 
మును జర్మనుశావలో రలించి తన సేవపనికే లిఖంప 

కేసు లీకగణిళమువై కరువాశ వచ్చిన పొళ్యగ్రంథ 

ముల కిదెయే నమూనా 1744 లో అయిలర్ రచించిన 

“మెఢడన్” ఇన్వీనియండి కై నియాన్ కళ్వాన్ మాగ్టిమి 
మినిమినె |ప్రొవయి'జీల్ గాంజంబన్ (Methodus 

loveaeind: మేలు curvas maxim mif1meve proprio 

tate gandentes” అను (గ్రంథము వైశేషిక కలనమున 
(భయ of venations) మొదటి |గంక్రము దీనిలో 

ఆయిలర్ నమీకరణములు, హాని ఐసొంళ (వయోజన 

ములు చర్చించబడినవి 

ఆయిలర్ కనుగానిన అనేళవినయములు ఆశని చిన్న 

వ్యానములిలో అనర్భ రశ్న ములవ లె వరకి నృుబడియున్న వి 
అట్టి రత్నములలో నొకటి ఆయిలర్ నంఖ్య అనబడునది 

Um 1 fa (titi చా చ1009)= 577216 og అంక 

శాస్త్రమున ఆతడొనరించిన పరిశోధనలే ఆతని! శాళ్వక 

కీర సంపొదించి పెట్టుటకు చాలును అయిలర్ కన 

బుద్ధిని ఖగోళ ళాస్త్రఖివృద్ధికై అధికముగా వినియోగిం 

చెను, ముఖ్యముగా బాంద్రఇాదము, (శ్రీనన్తునమష్య 

(Problem of three bodies) అకలి బక్షి ంచేను 
1789 లో ఆతడు ఒక సంగీశశ్యాన్త్ర (గ్రంథము రచిం 

చెను చానిలోని గణితము సంగితజ్ఞులకును, సంగీతము 
గణితజ్ఞలకును బోఢవడళ అరి వ్యర్థమైనది 

ఆయిలర్ మేధాళకి యాకని (గ్రంథముల జడివిన 

(గ్రతివారిని శకితుల జేయును ఐనను ఆకనితో కొన్ని 

లోపములు లేశపోలేదు. అపరిమిత (ేథుల విషయమై 
అకడు తగు జాగ్రత వహీంచళ, వానిని కన ఇష్టము 

వచ్చినట్టు విరివిగా వాడు కొపెను, వాని నంధిన్నత వె 

(Convergence) ఆశని దృష్టి పోలేదు అనలు ఆ శాలము 

ఖొటికీ, గణికళొవ్రములోని సంభిన్నత్క నిశీర్ణత 

(diver) మొదలగు అవరిమిత కల్పములు (11110 

pr0068168) సరియైన పునాదులపై నిర్మించబడి యుండ 

లేరు అవని 19 వ శశాబ్దములో జరిగినది అందుచే 
18 న ళశాల్లిలోని గణితజ్లు లందరును అవరిమిత 
(శేఢుబ, అపరిమితగుణళార లభ్ధిములు మొదలగునాటి 

విషయమున తను ఇష్టమువద్చినట్టు [వయోగములను 

గావించిరి ఉదా ఆయిలర్ ఈ [కింది విధముగా 

వాడించెను, 

[మానిని + 

prt స్టా 
శావున 
క 
న్ T+itatm+ అగ్రి 

వినను విశీర్ణశేఢుల విషయమున ఆయిలర్ లేసిన 

వన్నియును తప్పులని చెప్పరాదు 'నేటిశాలపు సంభిన్నళా 

పరితలు మాత మాఠడు చేయనిమాట నిజమే. ఐనను 

అకడు నిరూపించిన అనేక వీనయములను "ేటిశాలపు 

గడళజ్ఞలు మార్గాంకర పద్ధతులే బోధించియున్నారు 

ఇళ్లే కలన గణిశవినయమునను ఆయిలర్ (తొక్కిన 

మార్గము, ఆధువీకులకు మీగుల సంత్భ _స్లీళ లిగింసళ 

పోయినను, అధునిక గణిశశ్యాన్రమునకు ఆయిలర్ 

మూల న్హంళ మని బెన్సటకు ఎవరికిని ఆజీవణము 

ఉండదు 

ఖేవి 

ఆయుర్వేద గ్రంథములు వ “ఆయుర్విద్యకే 

ఒన్మిన్నితి ఆయుర్వేదయతీకివా ఆయుర్వేద!” అను 

వ్యుళ్చ త్తీదే ఆయువునుగూర్చి బోధించు ఉవవేదను 

ఆయుశ్వేధ మని 'ఇలియుచున్నది ఆయుర్వేదము నై.ద్య 

శా్త్రమవియు వ్యవహరించబడును శాయ. బొల 

(గ్రహా = ఊర్థ్యాంగ - శల్య వీష= రపాయన = వాజీకరణ 

చికిశ్సాకేదములణే కయ్యడి అష్టాంగ చికిశ్సయని చెన్న 

లిడుచున్నది ఇది బు'గ్వేదమున కువ చేదనుని కొంరరును, 

అధర్వణ వేడమునకు ఉద వేదనని కొందరును జెఫ్ఫుదురు 

మొత్తముమీద ఈ నిక్లానళాగము వేడచకుష్టయము 

8 



నందును కన్ఫట్టుచున్నడి ఉదా = అయళ్వేదమును 

గూర్చి లోధించు కొన్ని వేదభాగములు 

గర్భమునుగూర్చి ఇలియనలిసిన యంశములు 

వనిషత్తునందు వర్ణింపబడినవి బుగ్వేదములో 10 న 

మండలము, 1894 వ సూక్తములోను, ఐతరేయ 

(కావ్మాణములోను, ఈ విషయము వర్గి ంవలడియున్న డి 

శరీరమునకు పంచభూతములు శారణములని బుగ్వే 

దము 10 మం-18 నూలి  బుక్కులలోను 
శై త్రరీయోవనిసత్తునందు గలి [ఆహా ల్లియందును, 

శానవచ్చును 
శరీరమునకు మూలమైన చాతపిత్త శే 

గూర్చి యుగ్యేదము 1మం లిక నూ రన బుక్కు 
నందు “| తిధాకు శర్మ యచ్చతం"” ఆని యున్నది ఇచ్చట 

*త్రిఛాతు' కబ్టమునకు చాళవిత్ర శ్లేన్మములని శీ విద్యా 

రణ్యస్యామి శ్రాన్యమును రచించిరి శరీరాంగ వ్రత్యంగ 

ములనుగూర్చి బుగ్వేదములోను, బశరేయ (కాహ్మాణము 

లోను వర్ణనలు కన్పట్టును ళరీరళా(స్త్రమును గూర్చియు 

బుగ్వేరము 10 మం-9 నూ 6వ బుక్కులో 
(వాయఐడి యున్నది రోగములను గూర్చియు, చాటి 
చికిశ్ళలను గూర్చియు బు'గ్యేదము 10 మం 16ినూ 

లోను, ఇతళశీయ థాన్మాణములోను, యజుర్వేద 

నంహిత - 8 అ 8 సన్నం ర అను=నందును గొన 

వచ్చును 

చికిత్సలకు ఉపయోగించు ఓనధులను గూర్చి బుగ్వే 

దము 9, 10 చుండలములలోను, యజుక్వేరమునందు 

ఖా వీ శాంం4 |వ్ర= ఉన అను నందును, అధర్వణ 

'చేదమువందును న ర్థింవజడెను 

అధర్వణ వేదమునందలి ఆయుర్వేద వినయ సంగ్ర 

సాము, అధర్వ వేదము 1వ కాండం 8న సూ నందును, 

కిన కాం ఉశవ సూ = నందును ఉదరామయ, ఆమా 

శయాది రోగళాంతికి ముంజగడ్డికో బంధనము శేయ 

వలయు ననియు, కోఫంర్ధ, వప్రావ నిరోధములకు 

శళాం లిమా లో ఎనిమావంటి సాధనము ఉపయో 

గింవవలయు ననీయు బెవ్పబణెను అధిక రజప్సాన, రక్త 

(ప్రొతములకు 1శాం,17నూ లో జవను చేయవలెనని 

భెన్నటడినది 1 శాం నీకివ సూక్లములో భారిగా 

ఆయేర్వేడ గ్రంథములు 

అను మూలిక పొండురోగ నివారళమని చెప్పబడెను 

1 శాంం 28, 24 నూ = లలో శ్వేశకుష్థమును, నీల్టి = 

హరిద్రా భృంగరాజ, ఇంద వారుగులు అసు ఓనధులు 

వరించు నని చెప్పబడియున్నది 1 శం- 25 సూ= 

5 శాం కీ కీ£ీీనూ కరకాం 10, 95,8, 102, 

116, 19, 89 మా=లలో వకాహిక చ్య్యాహీక, 

ఆచ్యేద్యుష్కవ లేద్యు రుకయద్యురాకి వివిధజ్వర లవణ 

ములు, తక్శణ అను జ్వర లతణములు చెప్పి, జలాన 

అను శాస తక్ళణకు అన్నగా రనియు ఐసు ప్రయాన 

సౌఢ్యమనియు చెప్పి, వైనూక్త నుంత్ర జపాదులను 

వినరించెను “అథ లై సక్యాని అని ఆరంభించి “లింగో 

న్మూలనం శై నక్యం" ఆనగా రోగళారణోన్నూలనమే 

శై.వళ్యమనియు, కారణవాళక మే కార్యనాళళము కావున 

శారణాన్వేషణము చేయట ముఖ్యమనియు. నిరూనీం 

చుచు 1 శాం 18 నూక్తములో విద్యుక్తు అను 

అగ్నికి శిరఃవీడన్ను శాన జ్వరాదులను కారణముగా 
చెప్పుచు కుస్టము అను ఓనధి సర్వజ్వరకారణవారముగా 

'శిలియకేయబకెను 4 శాండలో వీర్యోర్ధరణము 

నప శపిర్ధకమే ఓవధియనియు, 4 శాం కీనూ=లో 

తశారోగ్యమునకు అరుంధతి ఆను అకను, తల్లళానివృ క్తి 

స్థానములుగా అభ్వక్థ = స్లమ = ఇదిర = న్య(గ్రోధములను 
వర్ణించెను క శాం 109 వ నూక్షములో తశారోగ్య 

పొధళముగా వీవ్పకి వర్శించబణెను | భాం 19 మాక్త 

ముళో ఆపానూర్గయను ఓవథి ననున్న ఓవధులకు 

రాజుగా వర్ణీంచబడెను రీన కాం 90వ నూ క్షమున 

బలాన అను వ్యాధి నివారణళొరకు జపీంచవలయుననియు 

రివ శాం =ల్ 1897న నూ అలో చో[వ్మదు అను ఓవథి 

సర్వరోగ [ప్రళమనము చేయ సమర్థమైనదనియు ఇెన్న 

బడెను రీన శాం- 106, 187 సూ = లలో విశత్ని, 

శమీ అను లశలను 'శేవర్ధకములుగా ఇెక్పుచు, జీర్ణ 

శీభములను దృఢవరచుట, అజాకేళ జననము, జాత 

శే దైర్య సంపొదనము, డీర్ధీక్ళత 'కేళములకు కృష్ణ 

వర్గకల్పన మున్నగునవి వర్మింపలిడినని 10వ శాం 

శఠవ సూ = సందును, నీవ కాం కన సూ = నందును 

గుల్లుల నును ఓనధి నుధుమేవా నిజారకనుని శేన్సజడినది, 

ఇంకను జలోదరము, గండమాల, న ౦భ్యాత్వ్సము 



ఆయర్వేద (గ్రంథములు 

మున్నగువానివి నివారణము చేయు చెస్క ఓనధులు 

శెక్టలరెను 
గ్రహాములను గూర్చి బుగ్వేడము 10 మం, 118, 

146, 181.186 నూ క్తములళోమ వర్ణనలు కనుపించు 

చున్నవి నూనపరోగ చికిక్సను గూర్చియు, ఆరోగ్యము 

నకు మనస్సు ముఖ్య కారణమును విషయమునుగూర్చియు 

గోవథ(వావ్మాణమున 1 80 వాళ్యములో కనిపించు 
చున్నది నుడ నుంకౌనధముల ఉవయోగములను 

గూర్చి కైత్తిరీయసంహిత శ్రీవ శాం కీ(ప్ర= 

6వ ఆను ఏన మంత్రములో కలదు శళ్యకాలాక్యములను 

గూర్చి' బుగ్యేదము 1వ మం 11రివనూ 1ళవ 
బుక్కులోను ఇంకను అనేక స్థలములలోను వర్ణించబడి 
యున్నడి రసాయన 'వాజీకరణములను గూర్చి బుగ్యే 

దము 1మం 117 నూ 10న బుక్కులో శెన్పలడి 

యున్నది ఈరీతిగ |కిస్కంఛాక్ళళ మళు అష్టాంగాయు 

శ్వేదమును గూర్చి వేడములందు గల వర్ణనము దిశ్యా|త్ర 

ముగ మాచింవబడినది ఆయుర్వేద (శ0భనులను మాడు 

రళములుగ విభజింపవచ్చును. ఆవి (1) వైదిక [గ్రంథ 

ములు, (క) ఇర్గ గ్రంథములు, (8) అనార గ్రంథములు 
1 వైరికగంకముణు? శకుర్భుఖబ్రహ్యా కల్చొది 

యండు వేదములను స్టరించివట్లుగ'నే ఆయుక్వేదమును 

గూడ స్మరించి పిమ్మట డీనిని లతళ్లోకరూవమగు సంహ 

తగ చేనెనని ఇతినోనమునలన శెలియుచున్నది దీనికి 

(్రన్మానవొత యని భామకేయము' ఇయ్యడి వైదిక 
(గ్రంథమని నుడువనగును, డీనిని (వవ్ తన వు(క్రుడగు 

దత(వ్రజాపలికి ఉనదేశిరచెను. డతుడును శాను (గ్రహిం 

చిన యీ విద్యను అశ్వీనీదేనళలకును, 'వారిఇద్రునకును 

బోథించిరి చైదిక్యగంథములు వై నుదపారించిన బ్రహ్మా 

సంహిళళన్న మరిచేరుగ కన్నడవు ఆ (బ్రహ్మానంహితయు 

ఖూళోళమున (వ్రళారము నండతేదు, 

లి ఆర్గ్మగంభమట॥ ఇసి ముసివుంగవులనే రచింన 

బడిన కంశ్రములు బుసులు అతీంద్రియ (ద్రష్టలు శాసన 

వాట చెప్పిన విషయములలో సంళయముఖండుటటి 

శావ్చలేదు * శాన అత్యంత వసూణములుగ వీటిని స్వీ 

రంనదగును ముషులకు వైద్యకాత్ర్రుము అధించిన విధము 

చరళనంపొళాది [గ్రంథములిందు ఉద వొరించజిణెను 

ఈ మవోయుగముయొక్క- మొదటి కొగమగు కృశ 

యుగ నమా _ప్తీ సమయమున అనగా ఇన్పటికీ సుమారు 

282 లతల నంనత్సరములకు పూర్వము భూలోళము 

నందలి (సజలు రోగపీడితులై ధర్మార్థ కామ మోతమ్సు 

లను పొధీంచుటకు అసమర్థులె ఉండుటను గవి భరచ్యా 

కారి ముమీళ్వరులు షొమవళ్చర్వోళ (ప్రాంశమునందు నట్ట 

చేసిరి ఆ వభొనదులందరును ఛ్యానయోగముశే సురాధి 

పతియగు డే చేందుకు మధ్యమలోకచానుల వాధలీ 
శొంగించునని తెలినికొని ఇం(దునినుండి వై ద్యకాన్ర| 

మును గొనివచ్చుటకు సమర్థుడు భరచ్వాజుండలి నిర్ణ 

యించి అతని స్వర్గలోక మునకు ఇంపగా ఆ యుదంతము 

నరీకయు చొకర్ణించ ఇంద్రుడు భరచ్యాజునకు కాను 

అశ్వనీ చేవక్రలనద్ద నభ్యసించిన వైద్యళాత్రుము నువడే 

కంచెను భరచ్వాజుడు శన విద్యను వునర్వమడను 'బేరు 

గల ఆ(శ్రేయుడు మొదలగువారి కుసదేశింప వారు తను 

కమ "వేర (గ్రంథములను రచించిరి వీటినే ఆర్షగ్రంథములని 

న్యవనారించుదురు ఆయు శ్వేదమునండలి ఆష్టాంగము 

లనుగూళ్చి (గ్రంథములను రచించి వీరు లోకమునకు ఉన 
శరము గావించిరి ఇందు [వభానముగ జీటివరకును 

వళనపాఠములలో నున్న (1) ఛరకనును గూర్చియు, 
(8) మక్రుకమును గూర్చయు, (శ అర్హము కాళపోయి 

నను తత్తుళ్యముగనుండు ఆష్టాంగ వాద య మును 

గూర్చియు (ఫథమమున వర్థించబడుచున్నది 

1 అగ్ని వేళతంశ్రము ! ఇది చరళనువార్షిచే సంస్క 
రింవఐిడి చరోళసంహీకయని (కళ్ళళము వ్యవవారింసవడు 

చున్నది భరద్వాజుని శిష్యుడగు ఆకేయుడు ఇయ 

చికిళ్ళా (వధానమైన వైడ్యశ్యాత్రుమును ఆగ్ని వేళ, 

కేల, కొకూకర్ల, వశాళర, వోరీత తారపాణి యను 

శాగ్గురు శిష్యుల కువచేశింరెను వారందరును తనుతను 

చర నొక్టా క్ట గంథమును రచించిరి ఇవి ఆర్ష వై. ర్య గ్రంథ 

ములలో మొదటివి ఇందు అగ్ని చేళకం్మతము మిక్కిలి 

(వ్రభానమైనది “బుద్ధే ర్విశేష న్న నీల్ = ఆగ్ని వేళల 

ఆని చరకమువందు వర్శితమై యున్నది మిగిలిన 

ఈం[కములు చాలవరకు లు  ఖీ(పొయనులే ఇాగృటుని 

శారిమునశే వీటికి సళనపాళనములు లేవని “భేడాద్యాః 

కిం న వళ్యర్తే? అను బాళ్యమునే శెలియుచున్నది। 
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అగ్నీ వేళతం[క్రము కాలక్రమమున పరనపాఠబాది (ప్రచార 

మును బొందుచుండ నీష్ఫటికి నుమారు 7000 సంవత్స 

రములకు పూర్వము జన్మించిన పకంజలిమవహార్టి దీనిని 

నంన్కరించియున్నాడు నకంజులివే చరకుడని లోకము 

వ్యవహారించుచున్నది కనుకనే ఈ తంశ్రమునకు చరక 

మని పేరు వచ్చినథి మరికొంత కాలమునకు వంచనద 

మందలి దృథబలు డను నతడు ఈ చరక మునందలి కోన్ని 

భాగములను (చికిళ్సాష్టానమునందలి 17వ 

యము మొ నిద్ధిస్థానాంతము) పూ ర్తి చేపినని ఈ 

(గ్రంళాంకము నందలి “అగ్ని వేళ కృతే తంతే చరక 

(ప్రశి సంప్కృళకే దృఢబలవూరిజకే” అనునాక్యమువలన 

శెంయుచున్నడి ఈ (గ్రంథము శాయచికిశ్సము ప్రభా 
నచు శేసికొవి ఆష్టాంగములను లోధించుచున్నది ఈ 

కం(క్రమునందు (1) మా|కస్థానము, (క) విచానస్థానము 

(8) విమానస్థానమ్ము (4) శారీరళస్థానము, (5) ఇంద్రియ 
స్థానము, (6) చికిళ్ళాస్థానము, (7) కల్పష్థానము, 

(8) నీద్ధిష్థానము అని ఎనిమిది స్థానములు కలవు 

మాశ్రస్థానమునందు 80, విచాన స్థానమునందు రీ, 
విఘూన స్థానమునందు ర, శారీరక స్థానమునందు ర, 

ఇంద్రియ స్థానమునందు 18, చికళ్చా స్థానమునందు ఖు 

కల్బిస్థానమున 18, సిద్ధిస్థానమున 12, అభ్యాయనుల 

చొప్పున మొత్తము 180 అధ్యాయములు కలను ఇడి 

చాలి [వ్రమాణ్యగ్రంథముగ శొనీయాడ బడుచున్నది 

'చరకన్తు చికిత్సికే' అని దీనిని కీ రిచుచున్నాగు 

శ, నుక్రతనంనాత శల్య శాలాక్య విషయములను 

శెంటినిగూడ |ప్రఛానముగ బోధించుచు, అష్టాంగ వై ద్య 
బోధళమగు సుశ్రుత నంహికకూడ చరకమునలెబే 
గ్రహా (గంథముగో గ్రహీంవబడుచున్న ది 

శల్యశంత్రమనగా స్థూలిముగా శ్త్రవై ద్యమని చెప్ప 

వచ్చును దీనివి నర్జరీయని పాశ్చాక్యభావళో వ్యవవా 

గింకురు ఢీనిని (వన ర్తింపలేసినడి ధన్వంశరి ఇతనికి 

విలోవానుడనియు శానుఛేయము కలదు ఇతడు శాక 

వట్టహిమునకు పరిపాలకుడు, ఈ నవోమనడు సాజాత్తుగ 

నమ్మక (ప్రీచాశయేగు ధన్వంశరి యవశారమేయని 

“ఆవొంపొ ధగ్వంటన్షరి రాదిటేతో. ఇళారుజామ్యుళ్యు 

వారో మళకోంగ్- అను "సు శుళమందలి వాళ్లధు 

అయర్వేద_గ్రంములు 

నలిన శెలియుచున్నది కరచ్వాజాడి బుషులు ఇందుని 

వద్ద శాయచికిశ్సా (వ్రభానమైన శంత్రమును (గ్రహార్భది 

వట్లుగకే ధన్వంతరిగూడ ఇం|దునినలన ళల్య | ప్రథానమైన 

చికిళ్చాళాస్త్రమును ఉవతేశము నొంది యి లోకమున 

విశ్వామి[త సుకుర్రేన స్ముక్రుకుడు మొదలగు వార్వుర 

శీ విర్యను బోధించెను 

ధన్వంతరి సూర్యుని వరిన వై ద్యిశాస్త్రమును గ్రహీంచె 

ననియు వర్ణనలు గానవళ్చుచున్నని ఏది నిజమైనను 

శల్యతంత (వధానమైన యీ కా్త్రము ధన్వంఠరిచేళవే 

వ్యా న్లీ నొందిన దనుట నిర్యివాదము ధన్యంకరి యను 

"సీరుహడ “ధనుః (వధానన్య శల్యతం[తన్య పారం 

ఇయ ర్తి గచ్ళతీకి ధన్వంతర" ఆను వ్యుతృళ్తచే శల్య 

ళాత్రు పారగుడను నర్థమును బోధించుచున్నడి 

ధవ్యంతరినద్ధ శిష్యులుగ జేరి నుక్రుత బొపకేనన = 

జార క్ర = పొమ్కలానత కరవీర్య గోవురో రతకు లను 

చార్గురును ఈ విద్యను (గ్రహించి అందు సుశ్రుతుడు 

కడుంగడు బుద్ధిమంతుడు ఇతడు స్వ గురూఫచేళము అను 

(గంథరూవముగ రచించెను ఈ విషయము “యక్లోవాచ 
భగవాన్ ధన్వంశరి న్ఫుక్రుకాయ" యను వాక్యముశే 

చృఢనుగుచున్నరి మిగిలిన యైదుగురుకూడ తమ 'చేరిట 

తం|కములను రచించిరి మ్మకుక కంత్రమురక్క, మిగ 

లిన శంత్రములు చ[కపొణి విజయ రతీకారి వ్యాఖ్యా 

తల శాలమునాటికి నోరకుచుం డిడి నని అందు ఉపలభ్య 

మానమ్సులగు తంత నచనములశే 'శెలియుచున్నథి' 

ప్రస్తుతము నుక్రుతగంథము మాత్రము పకన పాళగ 

ములలో నున్నది 

సుమారు 8000 సంవత్సరములకు సూర్యముండిన 

నీద్ధ వాగార్జును డను కౌద్ధ రనసిర్ధడు ముట్రకమును 

(వ్రఠివంన్మరించెనన్ని “నాగార్జున (భ్రకి సంవ్మృశే' యను 

వాళ్యమువలన తెలియుచున్నది 

నుకుతునీ జీవిశశాంమునుగూళ్చి "వెట్కు కర్కు 

విశర్కములు కలవు ఆంగ్లపండికుడు మూగ్జావెల్ అను 
నతడు (క్రీళ 4వ ళశాజ్జివుచాడని చెప్పెను, లోక్స్ వోన్ 
అనువాడు (కీ క, 18 న కళశాకిపు వాడని జెప్పెను, 

శాని ఇడి నిజముగా కనట్టదు జీ హోలెన్ అనునతడు 
న్మళుకుడను ఈంతక ల బేచేలేడనియు, ఉనీయెడల 



ఆయుర్వేద (గ్రంథముల 

నో(ెటీన్ ఆనువానికం'ని ిమ్నడు శాడవియు పావన 
ముగ (వాబజొళ్చెను ఇది చాల అళ్చర్యు ఇనకము 

సుమారు 2000 సంనర్సరములకు ఫూర్వుడగు బౌద్ధ 

చాగాడ్థుమడు తనదే రచింపబడిన 'ఉపాయ వ్యాడయము 

అను (గ్రంథములో. నుక్రుకాచార్యులను స్మరించి 
యుండుటకే ఇతడంతళన్న ప్రాచీనుడని కెలియుచున్నది 

ఇాలినో క సంవాతతో వినవిడుచున్న సుశ్రుకుడును, 

ఇళడును ఒకరుకారని నిరూపించుచుళ్నారు కనిష్కుని 

ఫొ క్రుడొళ సుశ్రుళు డుండెను శం[తక ర్రయగు నుక్రుతు 

డత జేయని కొందరందురు శాని కనిష్కునికీ నమళాలికు 

డగు చాగార్జునువిచే స్మరింపజిడి యంశకుమున్నే కంక 

మును రచించిన నుకుకుడు చాగార్జునునకు వీమ్మట 

జనించు. సుక్రుకు డగుట యెట్లు పొనగును! కనుళ 

వీరుభయులును భిన్నులని (భువరరచవలని యున్నది 

వృద్ధ సుక్రుకుడగు వ్యవతోరమున్నదిళాని అతని పుట్టుక 

మొదలగు వినరములు ఎచ్చటను శానరాక పోవుటబేత 

అళనిని శమ్ముటకు వీలులేదని చెప్పుచున్నారు, ఇడి 

ఆలోశనీయమైన యంశము 

న్యు క్రశనంహొతను సంస్కరించినది 'నాగార్జునుడను 

విషయము డల్హణుడు (వాసినను, నేంళయింవనఖనిన 

వికయేముగ నున్నదని (కీ) ఫౌను'ళాజళర్మగారు కాము 

కాళ్యవ సంహితకు (వాసన యుపోచ్చాతనులో వెల్లిడించు 

చున్నారు న్ముకుతరంహొక శశారంభనునకు వూర్వబి 

1000 నం కాలమునందు రచింపజడీనట్టు (శ్రీ శంకర 

కాలకృష్ణ దీఓతులు తను భారతీయ జ్యోతిళ్ళా స్త్రి 

హోనీమునందు వివగించికి డీనీయందు సూత్ర, నిదాన, 

శారీరక శికళ్నా కల్ప ఉత్తరము అను బారు స్థానములు 

కలవు నూ్రస్థాతమున 46, నిచానస్థానమున 16, శారీర 

ప్థానమున 10, చికిళ్ళా స్థానమున 80, కల్బష్థానమున గి 
4 త్రరష్థానమునే టి అధ్యాయములచొన్నున మొత్తము 

186 ఆ ములు కలవు 

అష్టాంగ హృదయము శాలక్రమమున నునుజులి 

యల్చ మేఛాళప్తలను గనునించి భపుతంత్ర పరిశ్రమ 

చేయజాల రను అనుకంవచే ఆకి 'మేధానిధులును, నర్వ 

తంత్ర పారగ్గులును అగు వాగృటాడి వండికన'ేయ్యులు 

ఆయుర్వేర (గ్రంథములను రచించి లోకోవశారను 

శావించిక ఇవీ అనార్హములయ్యు నూకి భరిళము 

లగుటదే విద్యజ్ఞనోపాచేయములై సంవ్రచాయా౬విచ్చిన్న 

ముగ పకన పొళన (ప్రణారము నందుచు, వేనోళ్ళ 

శ్ఞాఘింవండుచున్నవి ఇట్టి (గ్రంథములలో అ్యస్థానము 

వహించునడి అష్టాంగ సంగ్రహము చానికంలు సార 

తరోశ్చయముగ [వ్రాయబడిన అష్టాంగ వృాదయము 
గూడ సంగవాముళంకు చెక్కున పండిత వాల్ధిభ్యము 

నందుచున్నది ఈ రెండును సింధుచేశమునండు జన్మించిన 

పంవాగున్త డను వైద్యుని కునూరు డగు చాగృటులిజే 

రచింనజడినట్లు కెలియుచున్నది శాని కొందరు అష్టాంగ 

వం[గహామును హృధయక ర్రయగు వాగ్గుటుని వీళా 

మహుడగు వాగృటుడు రచించె నని భెవ్చుచున్నారు ఈ 
ఉళథయమతములకును వండీత నశీయ్యుల  యండళలదు 

శ్రీ కవిరాజు గణచాథవేనుగారు వీరుభయులు సొళశే 

యనియు (గ్రంథగళనైలి సరిపోవుచున్న దనియును నిర్ణ 

యించియున్నారు 

వాగ్గుటుని అన్న కాలమునుగూర్చి మఠ భేదములు 

శలవు ఇతడు వరాహామిహిరునికి పూర్వళాలికుడని 

కొందరు ( శ 505 సం వరావామిహిరుని కాలము) 

ఆంతప వూర్యము ఒక శశాబ్దమునశాని, పార్ధ Ye 

మునగాని వాగృటుడుం డెనని శెన్పదురు గణనాథ నేన్ 
క్రీశ రన శశాబ్థమువాడని నిరూపించుచున్నాడు 
యాదనక్షీత్రికంజీ ఆళలార్యగారు కీ శ 8 న శళాట్టము 

లోని వాడని యూహించుచున్నారు ఇతడు వైదిళా 

చార నిరతుడని శెప్పుటకును, కౌద్ధుడని ఛెవ్పుటకును, 

గూడ ఈ [గ్రంథములో భాధారములు కలవు ఇశడార్య 

మశానువ ర్షియయ్యు రాజశానన భీకిణే (ప్రచ్శన్న 
గా నుండె నని కొందరందురు 

ఇతని తంత్రమగు అష్టాంగ హృరయమందును, 

వంగహామునేందును గూడ నూ(క్ర, శారీర, నిదాన, 

aly శల్న, ఉత్తర స్థానము లని యారుస్థానములు 
క 

అష్టాంగ వృాదయమునందు సూ్రస్థానమున 80, 
శారీర స్థానమున 68, నిచాన స్థాగమున 18, చికిళ్చా 
స్థానమున 28, కల్బష్ట్థాననున 6, ఉత్తరస్థానమున 40, 

అధ్యాయముల చొప్పన మొత్తము 1280 అధ్యాయ 



ములు కలివు ఈ [గ్రంథమును పశించినవో చరళ న్ముక్రు 

తముల యావళ్యకత యుండదని ఇతడు (ాసియుంజెను 

అనుభవములో గూడ ఈ విషయము రుజువగుచున్నది 

ఇఆంజిసనిధానను = ఇదియును అగ్ని వేళ శృతమనియే 

ఇలియుచున్నడి ళ్లోకరూనముగ నున్నది వ్యాధుల 

యొక్క సంఖ్యను, చామ 'భేయములను ఇలియజరచును 

ఈ (గ్రంథము లక్యమగుచున్నది 

ఖేశనంపొక = ఇది భేడబుమి (ప్రణీతము వ్రన్తుత 

మిది తంజావూరు (వకుశ్య వు నీకో ఛాండాగారమున 

ఖండీత(ప్రాయముగ నున్నది దీనివి ఇటీవల ముదించి 

నట్లు కెలియవచ్చినది ఈ (గంథముకూడ (వ్రమాణముగ 

(గ్రహింవదగియున్న ది చకపాణి వ్యాఖ్యానములో శీని 

యుజ్ఞారములు కనిపించును కొందరీతంత్రముచే భాలుకి 

శంతనుని అనుచున్నారు శాని అది సరిశాదు రెండును 

థీన్నతం శ్రములుగణే యున్నవి 

జటొకర్ణనంపాత = ఇదియును (గ్రమాణ(గ్రంథమే 

చక్రపాణి చెక్కు స్థలములలో విషయ నిర్ధారణశై 
దీనినుండి వాక్యముల నుదవారించియుభ్నాడు ఇది 

శివదాసుడను వ్యాఖ్యాత శాలమువరకు లభ్యమగుచుండె 

నని ఆకవి వ్యాభ్యానములి యందిది యుదహారింస బడు 

టశే శెలియుచున్నది ॥ 
సరాశరనంవాత , తొరపాణ్ నంహీత = ఇవిటూడ 

శివచాసుని వాటికి లళ్యమగుచు 'భివ్పుడు ధొరకుటలేదు 

హారీఠనంపొత = ఇరియును చక్రపాణి, విజయ 

రొడిత, bro, శివచాసొడి వ్యాఖ్యాతల శాలములో 

దోరకుచు నివుడు లు న పొంగు మైనది (వ్రమ్తుళము వారీక 

వంహీతయని అచ్చులడి (వళారమునందున్న (వతి 
యళార్థమైన వారీఠ నంహితశారు దీనియందు బాల 

దోఫములు శానవచ్చు చున్న వి 

ఖరోనాదనంహిత దీనిని ఆరుణద త్త, చక్రపొడి, 

విజయ రతిశాడుల. గ్రమాణముగ (గ్రహించియుండుటచే 

ఇది |ప్రమాణగంథనుని తెలియుచున్నది ఇప్పుడిది 
దుక్షభము 

విశ్వామిత్రనంహొక = ఇది చాల (ప్రారీనకం(శ్రము 

చరక ను[శ్రుక వ్యాఖ్యానములలో చక్రపాణి డీనిని 

న్మరింలెను, ఇస్పుడిది దుర్లభము 

ఆయర్వేద (గ్రంథములు 

అగన్త్యనంహిత = ఇది ఆగన్త్యనిచే రచింపలడినడి 

ఈ పేరుగల ఒక మువీ భన్వంతరి శిష్యుడు కలడని 

దతణావథనున నొక |ప్రచారయు కలదు అగస్తు గ్టీని 
యీ |గంథమును వురస్క$ంచుళొని ఒక సం|ప్రశాయము 

ఆ రేశమునండు ఆగ న్హ్య వై ద్యమనుపేర వృద్ధినంది 

యున్నది ఇది రనతంక్రావధములను గూర్చి బహు 

శముగ బోధించికను శాయరికిశ్సా (వానముగ 

నుండుటచే నిట నుదవారించలడెను ఈ తంత్ర (ప్రవ ర్తో 

కులు 89 మంది అనీ భొందరు, 89 మంది అనీ కొందరు, 

44 మంది అని కొందరును చెప్పుచున్నారు వారిలో 

చొకడగు వంగనేనాబార్యుడు ఈ తంత్రమును సంస్క 

రించి తనెపేర “వంగ నేన్ యని (క్రసిద్ధినొండిన యొక 

గ్రంథమును (వ్రకటింశెను ఇది ముఖ్యముగ [గ్రహింప 

బడుచున్నది హేమాదీ కన వాగ్భట శ్యాళ్యాశములో 

దీవిని ఎక్కువగా [గహించియున్నాడు 

ఆశక్రినంహాళ = ఇది మిక్కిలి (ప్రాచీన (గ్రంథమని 

కొందరును, ఆధునిళనుని కొందరును, నుడువుచున్నారు 

డివియందలి నచనములు ఏ వ్యాభ్యానములలోను 

కన్నట్టక పోవుటడే, దీరి యార్థశ్యము సంశయింపబడు 

చున్నది ఇది అభ్యనుగుచున్నది ఫంచనడనుందు ఇంళ 

కన్న "పద్దదియగు నొక గ్రంథము ఈ పేరుతో (ప్రచారము 

నందున్నదని కెలియుచున్నదిగాని ఆ (గంక్లము హార 

గళము శాళేదని మహో ను య గణనాథ 

చేక్గారు వ్రానియన్నారు శాయచికిళ్స్ళా (గ్రంథము 
అలో అర్హ్వను ఇనదోగినవి యింకపమించి (క్రచారను 

నందు లేవని శెన్నవచ్చును 

శల్యతంత్ర గ్రంథములు = శల్యళం[శ్రమనగా శరీరము 

నందు చేరి బాధిందెడి కల్యముఅ నుద్ధరీంచి చికిక్సచేయు 

విధానము శల్యములు వావ్యాములిగు జాణనులు 

మొదలగునవిగా నుండవచ్చును, లేడా |వుణాడుళి 

యందలి పూయము మొదలగు నక్యంత రములుగ నుండ 
వచ్చును కనుక ఇ్త్రములకే శేయబడు [వణాడుల 

చికశ్చయు, జావ్యూముగ శరీరమునందు శేరిన ములు 

కులు మొదలగువానిని యంశ్రాదులజే నాకర్టించి 

చిశఖ్సించుటయు. కూడ ౪ల్యతంత నునబడును దీనిని 

బోధించు కంత్రములు ౪త్యుతంశ్రములు, ఈ శ్రం|క్ర 



ఆయుర్వేద (గ్రంథనుణ 

(వవ ర్తకుడు ధన్వంతరి 

లోగడ వళ్టింవజడియున్నది 

* సొట్రశతంకశ్రము దీనికి వృద్ధమ్మకుక సంహిత అని 

చేరు ఇది మనకు ఉపలగ్యమానమగు మృక్రుక సంహికకు 

మూలమని ఆలీయుచున్నది ఇడి (పన్తుతము రొరకుట 

లేదు 

మధ్రుకచంహాత = దీనినిగూర్చి లోగడ వరింవబడి 

యున్నది 

భానధేనవర' ఇత్రము , బొర్రత౦త్రను 1* ఇవి రెండును 

ఛామమా(శ్రాన !ష్టములు ముక 'న్యాఖ్యాతయగు 

డర్భ్శినుడు శన శాఖ్యానములో వొకటి శెండచోట్ల 

వీనిని నృరంచేను 

పొష్కలానకతంగగ్రము = చక్రపాణి యనువాతతు 
శానుముకి యను తన సుశ్రుత చ్యాఖ్యలో దీని నుగవా 

రించియున్నాడు ఇది దుర్లభము 

ఇతని విషయముకగూర్ని 

వైతళజతంత్రము ప్రాచీన వ్యాఖ్యలలో డీవి 

యుద్ధార ములు శానవచ్చుచున్నవి కాని యిది 

దుర్లళము 
శోజళంగ్రను దీనిచే భోజ వంహిత యందురు 

ఈ సంహిళాశారుడగు భోజుడు, సుశ్రుకుని! నమశాలికు 
తగు బుషియని డళ్హిణుడు కన వ్యాఖ్యలో (బ్రాని 

యుళ్ళాడు. వీనికి సృద్ధఫోజుడనీ గూడ వ్యవనోరము 

శతదు ఇది చాల [వనూణ[గ్రంథము డిని వ్రమాణము 

వనే ఛ్యాభ్యాకలు ఉల్లేఖం చీరి 

కరవీర్యతంత్రము దీవిని భాఖ్యాత లరుడుగ వాడి 

యున్నారు వారి కాలమునశే యిది లక్యము శాళేరని 

శోచుచున్నది 

గోపరరఓకతం[త్రము = ఇదియు చానున్నూశ్రాన 

'శీషనుగకే యున్నది 

భాలుకిశంక్రము ఇదియును వ్యాభ్యాకలకే అరు 

రుగ నృరింనజడుచున్నది విజయ రొత్సతుడు ఈశంత్రము 

నుండి జ్వర(వకరణములో కొన్ని శ్లోకములను ఉదావా 

కంచియున్నాడు ఇధి దుర్గము 

కపిలతంత్రము, గొతమతంక్రము ఈ కెండుగూడ 

డుర్లక్రములే నీనియందలి వచనము లశ్చటచ్చట 

శ్యాభ్యానముకిలో శానవచ్చుచున్నలి 

శాలాక్య కంక్రముణ ఊగర్ధ్వాంగ చికిత్సలను బోధించు 

శంతమునకు శాలోక్యకం [క నుని'పేరు శలాకలతో నిది 

నిర్వ ర్తింప బడునుగాన శాలాళ్యమని "వేరుకల్లినది దీనిని 

విమిపొం[ప్రచాయ మనియెదరు ఈ వైద్యులకు శాలాకిను 

లని పేరు ఈ ఈం గ్రవర్తకులు శాంకాయన, గార్గ్య, 

గాళన వ్రళ్ళకులు 

విదేహళంగత్రము ఇదియును నుశ్రుతము నలెచే 
స్రర్వాంగములతో కూడీన గొప్ప తంత్రము ఇందు 

నేత్రము, గోత్రము మొ ఊన్ధ్వాంగ జనిత రోగ చికిక్స 

ముఖ్యముగా నున్నది ఇదియును (వన్తుళము దుర్లభము 

చ్యాఖ్యాశలచే చాల (ప్రమాణగంథమ.గా గొరవింన 

వము చుండెను 

నిమికంతము ఇది మరియొక శాలాక్య తంత్రము 

ఇదియును దుర్లభము 

శాంకొయేసక త్రము ఈ కం|్రశారుడు జాహ్లీక 

శేశస్థుడని మాత్రము తెలియుచున్నది ఇదియును దొర 

కుటలేదు 

గార్గ్యతంత్రము, గాలవక౦[క్రమ  డర్జ్యణ వ్యాఖ్యలో 

ఈ తంత్రముల వానుములు మాత్రము సృరింపవిడినవి 

శాలి లథ్యనగుట లేదు 

పాక్యకితం త్రము 

న్నరింవబడినది, దుళ్గక్రము 
కౌనకతం[క్రము = దీని పాశములు డర్భ్యణ, చ కోపాణి, 

దత్తులచే ఫు వ్రచేళములందు (గ్రహింపజడినవి నర్వాంగ 

పూర్ణమైన గొన్నగంథము (గ్రస్తుళము లక్యముళాదు 

మద్రళొనకఠంక్రమ ఇది శాలాక్యతంద్ర భాగము 

మ్యూశము. గలిగియన్నడి డీనిని మదళొనక తంత్ర 
మనియు వ్యవహరింతురు దుర్లభము 

కరాళతంత్రము = ఇది కళాళళట్టుకే రచింనబడినది 

ఇది ఆర్థము శాకపోయినను అకి ప్రాచీన మగుటకే నిట 

నుదవారింవబడినది ఇదియును దుర్లభము 

చత్తీస్యతంశ్రము = దీనిని చదు'షేణ్య శం(త్రమనియు 

అందురు 

కృష్ణాశ్రేయళం[గ్రము 1. కృష్టు(శ్రేయడన్నను, పున 
ర్వసురా(క్రేయుడన్నను ఒక వ్యక్తియే యని కొందరు, 

థిన్నులని భొందరును శెన్సుచున్నారు ఇదియు దుర్లభము, 

ఇది అరుదుగా 'వ్యాఖ్యాతలచే 



కౌమారభృత్యకం[క్రములు = శిశువుల సంరతణ 

మును బోధించు ఈం(త్రములకు కౌమూరభృత్యతం త్రము 

లని చేరు 

జీవకతండత్రము , సార్వతకతంక్రము , బింథక 

శంత్రము = ఈ మూడు కంత్రములు పూర్వకాలమున 

(వనిద్ధిగ నుండెనని డర్హణుడు నుక్రుత సంహిత ఉత్తర 

ఫ్రొానములో నుగవారించి యుండెను కాని యివి ఇవుడు 

చామమాశానళిష్టములు 

కమారతంద్రము = చక్రపాణిశే భానుమతి యను 

నుకుత శ్యాఖ్యలో దీని పాఠములు ఉద్ధరింపండినవి 

ఇని రీని కర్త యెవరో శకెలియదు ఇది ప్రమ్రశము 

దుర్లథము క్రి 

హిరగ్యాకకంత్రము = మాధవవిదాన వ్యాఖ్యలో 
శ్రీకంపుడు దీనిపాళము నుద్ధరించెను దీనినే కొందరు 

కుమారతం[క్రము అందురు దుర్గథము 

గ్రహొచికిశ్న ఇ భూతవిచ్యా తంత్రములు (ద్రమ్తత శాల 

మునలు వ్షప్రాయముగ నున్నవి శరకుని కాలమున 

వీటిని ఉబ్మాచాది నూనసీకరోగముల చికిత్సలలో కొద్దిగ 

వర్ణించి యున్నారు ఈ తంత్రములు (క్రన్మేతము దొర 

కుట లేడు సి 

అగడతం[క్రములు - స్థావర జంగను, ళ్ళతిను 

వినమిల స్వరూవ, లతణ, చికిళ్ళరిను జోధించునని 

ఆగదతం[ఠము లని భెప్పళడును శాళ్యపొరులు వీని 

(వన _ర్తకులు 

కాళ్యసనంసిత్ = డళ్హ్యణ చక్రపాణి, (శ్రీకంళాది 

ఇ్యాఖ్యాతలదే నీ ఈం శ్రనచన ములు ప్రమాణముగా 

'రింపబడినవి 

ఆలంబాయేననంసొత _ నూధననిచొన టీళలో 

విషాఢిశారమున (శ్రీళంకుడు దీని యుద్ధారము నుఠహా 

రించెను దుర్గము 
ఉళనన్సంపాత = దీని రచయిత కకాచార్యులని 

వృర్ధవైద్యులు బెప్పుగురు కు క్రాళార్య మళానుయాయి 

యగు శౌటిల్యుడు శన యర్థళార్త్రమున కంటక శోధ 

ఛాధికరణమున విషాడి వ్రతీశారోవదేశము, ఆకున్భుశళ 

వరి యనుఖాటిని చూవుటెటే ఈ సంహిత యున్నట్లు 

తళ్ళి-ంనవడుచున్నది, 

ఆయుర్వేద (గ్రంథములు 

వనకనంహీఠ దీనికే శానళ సంహిత యని పేరు 

కూడ కలదు కరి మిక్కిలి (ప్రాచీనమైనది ఇది ఆరక్రీ 

భావలోనికి తర్జుమా చేయబడినది ఈ భాషాంకరీళ్ళత 

గ్రంథములోనున్న విషయములు చరక, నుక్రుశాది 

(గ్రంథములలోనున్న విషాధిళారమునందలి యంశను 

అకు నరిపోవుచున్నట్లు (వ్రవుల్లిచందరాయ్గాడరు కను 

భారతీయ రసాయన ళా స్త్రతిపోనమున (వానీయున్నారు 

దీని అరల్ఫీ భాషానువారము లభ్యము 
లాట్యాయననంపొత = మృక్రుతకల్బ  ప్థానములో 

డల్హణుడు దీని పొళములను ఉద్ధరించిను దుర్లభము 

రసాయన వాజీకరణకంగక్రములు = రసాయన చాజీ 

కరణ ఈం[తములలో రసాయనతం [క్ర మనునది శరీరము 

నందు ే ష్టమగు స్పవ్హఢాతు సముదాయము నఖినృద్ధి 

నందించు నుపాయములను బోధించునది యనియున్సు 

వ్యాధులను నళింపచేయు నుపాయములను జోధించునది 

యనియును వ్యవసరించుచుచ్నారు. ఛరశాదులు రసా 

యన శేవావిధానమును, మూలిళావ్రభానమైన రసాయ 
చౌషఢ యోగములను, ఉవదేశించియున్నారు ఈ రసా 

యన కం(క్రమునశే రసకంత్రమనిహడ న్యవసోరము 
ఈ వైద్యులకు రాసాయనిప లని "పేరు దీని (ప్రవ ర్తకులు 
నుహేశ్వర, నాగార్దుచాదుళు 'వాళీకరణతం[క మనునది 

ఖుకదోనములను పోగొట్టి సశ్సంశానముకళల్లు నుపొయ 

ములను బోధించును ఈ వై ద్యుఃకు 'బాజీకరణేకు లని 

"బీరు దీని వర్తకులు జా|క్రవ్య, కుచుమార, నాక్స్యాయ 

వాదులు 

ఈసాయనతంత్రములు , పొఠంజలతంక్రమ = ళన 

చాసాది న్యాశ్యాశతలలే దీని పాళములు ఉద్ధృతము 

ల్రైనలి ఇధి దుళ్లభము 

వ్యాగీతం[క్రము, వాసిష్టతంగ్రము, మోండవ్యళంత్రను 

ఇవి మూడును మిక్కిలి (పాచీనములై నలి ఇప్పడు 
దుర్ల్షకములు 

వాగార్జునతంగక్రసు = ఈ (గ్రంథకర్త మహార్షి యని 

కొందరు, అౌర్ధివండికు డని కొందరు. జెచ్పురున్నారు 
కొందరీ నాగార్థనళం[కమనగా బాగార్జున శ్రజీతమగ 

రనరశ్నాళరమునుచున్నారు ఇది దుర్లభము ఈ చాగాద్ద 

నుజే కతవుటకల్మత్రము, ఆరోగ్యనుంజరి యను నుకి 



ఆయేర్వేద గ్రంఠనాలు 

రెండు (గ్రంథములను రచించెనని చెప్పుదురు ఇవి లధ్య 

ములు ఇతనిజే రచించవిడిన ర'సేంద్రమంగళ మను 
(గ్రంళమువందు ఎనిమిది అభ్యాయములు కఠివు కాని 
ప్రస్తుతము 8 అధ్యాయములు మాత్రమే దొరకు 
చున్నవి రీనిని అంధళోవలోనికీ నరినర్తనమొనర్చిరి 

కనన్మాదయళం[గ్రము దీనిని ళంకళాభార్యుల 

గురునగు గోవింద భగనళ్చారులు రచించిరి ఇది 

లక్ష్యము 
రసార్ణవతం[్రమ ఇది ఈశ్వరునిచే పార్వశికి ఉన 

శేశంపబిడినది ఐవీ |పొచీనమైనది ఇదె ఆభథ్యము 

వాకీకరణరంశ్రములు, కచుమారితంశ్రము = ప్రాచీన 

మైన కంగక్రము లభ్యముశాదు 

సందిశండ్రము ; నంది అనుభానిచే |ప్రళ్థనుమున వేయి 

అధ్యాయములో నీ సంహిత (జ్రాయబిడె నని కెలియ 

చున్నది 
శ్వీకశేతకంశ్రను ఉల్దాలకుని వుత్రుడగు శ్వేక 

శీపనిజే నందినంహిశ ప్రతి సంస్కరింవవిడి 5 వందల 

అధ్యాయములతోనికి నండి పము గాబింనబడి శ్వేత కేతు 
శం౦|త్రనుని వ్యనవారించబడీన శం్మక్రము 

పౌంచాళతండ్రరు బబ్రుకునూరుడగు పొంఛాళునిచే 

శ్వశశేకు సంన్కృతమగు నందినంహిశా|వ్రతి సంవ 
రించబడి, మరికొంత నండి వ్తము శోనింవవిడి 7 భాగము 
లలో రదింనబిడీనడి 

వాక్సాయనువీ కొనుసూక్రమణ 'వాళ్సా్యాయన 

శృశము వాళ్ళా ్యయనునిగూర్చి థిశ్నారి ప్రాయ ములు 

శళవు కొందరు బుషియనియు, కొందరు చం|ద్రగున్త ని 
మంశియగు చాణక్యుడనియు అందురు 

తి అనార్జ ర్రైర్యగంకముణ)/ అష్టాంగ సంగ్రహము 

ఇదియును నూకశ్ర, శారీర, నిడాన, చికిళ్చా, కల్ప, 

జ త్తధస్థానము అను ఆరు స్థానములను కల్లియున్నడి ఆందు 

మా క్రష్థానమున 40, శారీరష్థానమున 12, నిదాన 
స్థానమున 16, చికళ్సా స్థానమున వశ కల్చి స్థానమున 8 

ఉత్తరస్థానమున క్0 అధ్యాయముల చొప్పున మొత్తము 

160 ఆధ్యాయములు కఆవు ఈ (గ్రంథమును వృద్ధ 

చాగ్భట మని వ్యవవారింతురు. వృద్ధవాగ్భట మను 
వదములే కొందరు నండితులు నాగ్భటు లిగువురుం జెడి 

వారని నిరూపించుచుక్నారు. డీనినీగూర్చి లోగడ వివ 

రింవవిడి యున్నది 

అష్టాంగన్నాదయను ఈ (గ్రంథ [ప్రాభాన్యమును 

బట్టి ఇది మొదటే వివరింపబిడినది 

మాధవవిడానము = ఇది రోగనిర్ణయమున కువయో 

గించు (ప్రమాణగ్రంథము మనోరాష్ట్ర 'చేళజాతుడును, 

కంధుకరుని వుకుడు నగు మాధవకరునిచే రచింపబడినడి 

ఇదిటాడ విపు వళన సాఠన (ప్రచారములో నున్నది 

ఈ (గ్రంథకర్త [క శ 8 శళాబ్దములలో జన్మించెచు 

ఈ (గ్రంథకర్త వేరవ్యాఖ్యాతయగు మాధవాచార్యుడని 

కొందరు [వ్రాసిరి శాని అది నిరాధారము మాధవా 

భక |వ్రణీతమగు (గ్రంథము 'వేరొండు కలదే మోళాని 

అది |ప్రన్తుకము సులకముగ దొరకుటలేదు ఈ మాధవ 

నిడానము నమునరించి "చెక్కు గ్రంథము అుద్భవించినవి 

యోగరళ్నాకరము = ఇందును మాధవ నిదానమందలి 

యనుక్రమము, శ్లోకములు గాన్పించును ఈ (గ్రంథకర్త 

నామధేయము అనిడిశము శాలముటొడ తెలియదు 

శార్ణధరనంహిత = ఇదికూడ శారీర నిచాన చికిళ్చా 

విషయములతో విలసిల్లుచు వ్రైర్యుల యాదరమును 

పొందుచున్నది ఇందు మూలి కౌషధములు, రోసొషధ 
ములు కూడ కలవు పంచకర్మలు వర్ణింపబడినవి ఇందు 
మూడు ఖండములు కలవు అలి పూర్వ, మధ్యను, 

ఉత్తర ఖండము లనునవి దీనిని శారధశాచార్యులు 

రచించెను 

భావృవకౌళము ఇదియే. ఆష్టాంగములను బోధించుట 

కుద్దేశింపబడినది ఇది [ద్రవ్యగుణ విజ్ఞానమును (ప్రఛాన 

ముగ గల్గించుచు నిచాన చికిక్సలను సరిపూర్ణముగ విన 

రించు (గ్రంథము ఇది భావమి శ్రళ్ళతము ఉక్తరచేళము 
నంరు దీనికి వినృతమగు (ప్రచారము కలదు ఇందు 
ఫిరంగరోగమును గూర్చి వర్షించియున్నాడు. ఫీరంగి 

చెక్క మొదలగు వస్తువులను గూడ వర్ణించెను ఇతడు 

శ్ర శ 16వ శశాక్టవు పూర్యథాగమున జనించెనగి 

నిర్ణయింవవిడెను 

వీమ్మట గదన్నిగ్రవాము, నిద్ధయోగము మొదలగు 

(గ్రంథములు రచింనబడినవి శ్రైమ్య్యు రశ్నానళి, ఆయు 

శ్వేడ విజ్ఞానము ఇంకను అళ్వాచీవములగు |ఫ్రక్యడ 



ఇారీరము మొదలగు [గ్రంథము లావిష్కరింపబడీనవి 

ఆం|భ్రచేళ మిలో ముఖ్యముగా నభ్యసీంనబడునవి “చై ద్య 

చింశామణి” "బసవరాజీయము" అను లెండు పెద్ద 

(గ్రంళములు కలవు ఇవి న్వతం|తములుశావు పూర్వ 

(గ్రంళ ములలోనుండి యుద్ధరింవబడిన విషయములతో 

నిండియున్నవి ఛాడీళ్లానము మొదలగు ఆష్టష్థాన సరీతలు 

కర్ణవిపాళము, జ్యోతిషాఖి ప్రాయము మొదలగు లిశే 

సములు వీనిలో నన్థింపలడినవి 

ఇంళోను చికిశ్సారత్నమను బాలురకు (స్త్రీలకు కలుగు 

రోగముల చికిత్సలను బోధించు (గ్రంథమును, చికిక్సా 
సౌర మను గోపాలడానుశే రచింపబడిన (గ్రంథమును 

కలవు 

రనతం[త్రమునందును ఆవార్ష (గ్రంథములు శలవు 

చావిలో రసరత్న నముళ్చయము (వాగ్భట విరచిశము), 

రొసీంద్ర చూడానుణీ (సోనుజేన విరచికము), రనపారము 

(గోవింద నీతు విరచితము) రన రశ్నాకరము (విళ్యవాళ 

విరచిళను) అనునవి ముఖ్యమయినవి ఇంకను ఆయు'ర్వేద 

(దశాళము, రశీంద్రసార సంగ్రహము, రన సంకేత 
కలిక, రనశాముడి, లోపొముంజరి, మొదలగు బహు 

(గ్రంథములు కలవు 

లోయ 

ఆయుర్వేద ధర్మములు = ఢర్మముల కొళ్వత 
ములు అనగా చేశ శాల నయః ప్రళ్ళతి భేదముల ననున 

రించి ఎన్బటిళకవ్చుడు నూర్చు శెందించుటకు వీలుచాలినివి, 

జగన్ధార్యమగు ధర్మవద మునకు (ప్రతివ్యక్తియు నియమిత 

మగు నిత్య కర్మాచరణనున వర్తీచుటను కెలియ 
జేయువది యని యర్థము ధర్మములు నానన జీవిత 

సంవ్మకృళా భాసళములు, చిరాయుళారోగ్య సంపన్న 

ములు ధర్మము ఐిన్నింటియందును ఆయు;పొలనము 

ముఖ్యమగుటను, జీవిఠశాలమును ఇలీయ ఇప్పి యుక్తా 

చశరణమున ధర్మార్థ నుఖపాధన మగు ఆయుఃపాలనము 

చేయుటయేందు శేర్పరితనమును బోధించుటటే ఈ ధర్మ 

ముళు ఇయుశ్వేడ ధర్మము లని 'పేర్కొనలడినవి 

ఆయుక్వేర ధర్గుములు కేవల సామాళికములుగో 

గాని వర్ణ, నర్గీకరణనులుగా గాని రూఫొందించబడి 
నిర్ణయింవబడీనవి శావు, ఇని నర్వమానన పొఖ్యావనా 

ఆయుర్వేద ధర్యనులు 

ములు (ప్రొాణిమొత్ర జీవనోక్టీవనములు శాళ్వశములు 

“౪రర మాద్యం ఖలు ధర్భపాధనం' ధర్భుసాధనక్కు 
శరీరము మొదటిదిగా చెప్పబడినది “ళరీర రతుయో ఛరళ 

శరీరమును రతించుటయే ధర్మమని చెప్పబడినది 

“ధర్శపాధనంబు తనువు, ధర్మము పరి 

నదాయి, యట్టుగాన తమవు 

వోనునలయు మ ర్హ్యు డేమిట జేమర, 

శాళ్ళహితముగోరి యనభఘచరిత” 

(మహోళారతము శాంతి ) 

శరీరనునగా నశించునడియని యర్థము “శీగ్యతే 

రోగారినా ఇతి శకీరః శా హింసాయాం” అని నిర్వచ 
నము ళగిరమునండు అరువది అవయవములు కలవు, 

40 దే యొక్కటి కొదువయైనను లేక ఫనిచేయకపోయి 

నను సౌందర్య విహీనమై ళరీరముయొక్క ఉనిియే 

కష్టముగ తోచును శరీరమునం చాళ్ళ సుస్థీరముగా 

నుండవలయును ఆత నిలదియుండునంళవరకు శరీరము 

వందన్ని అనయననులు సునమాహిశము లై పనిచేయు 
చుండనలియును 

శరీరము = మనస్సు అక్మ ఇవి ఒకచానినొకటి యెడ 

జాయక కలనియుండునట్టి క్రియాత్శకముగు అవస్థావిశేన 

మునకు “ఆయున” అని పేరు ఆయుర్వేద ధర్మ్శనముచ్చ 

యమునందు మొరటి అధ్యాయము నర్వృతోవకేళము. 
(చ నూ 14047) ఆయుర్వేనమున చెప్పఖడిన 
ఆ సద్య క్తము బాచరించుటనలన అరోగ్యము, ఇంద్రియ 

విజయను అను శెండుఫలములు జ'శేసారి బొందనగును 

అట్టి వద్యృత్త విశేషములను సమగ్రముగా నిందు 

పొందువరచుచున్నాము 

1 “దేవ గో శ్రావ్మాణ గురు నృర్థ సిధ్ధావార్యా 

వర్చయేక్ * చేవతలను, గోవులను, (గ్రాహ్మాణులను, 

శపోయోగ సిద్ధులను, విధ్యా మంతోన దేశపలమ, 

పూజించనలయును 

8 “అగ్ని మువచరేక్” హోనూది నశ్కియా 
శలావములనలన అగ్ని నారాధించనంయును 

8 “వధ (స్తా ఛారయేల్ * ఆరోగ్యళాయక్ష 

ములు, ఇయుగ్వర్థక ములు, వవిత్రములు నగు ఓషధులను 
ధరింననలయును 

Cra 



ఆయుర్వేద ధర్మములు 

4 “డ్యా శాలా వువనృ శేథ్ ” దినమును ఉదయ 

పాయంశాలిములయందు. శెండు వేళలను స్నానము 

“ఢేయనలయును 
5 “మలాయ వేస్యళ్లీక్ణం పాదయో శ్చ వైకుల్య 

మాదళ్యాత్ “ చంకలు, గజ్జలు, మున్నగు సంధులయం 

ధును, పొదములయందును మలినము (మురికి) చేర 

సీయక శుగ్రముగా నుంశుకొననలయును 

6 గక్రినతన్య శేళ ళ్ళ్రు లోను నఖావ్ నంవోర 

యేక” ఇరు దినముల కొకసారి జౌరము చేయించు 
శాననలయును 

7 “నిత మనువవోతవాసా న్ఫునునా న్సుగంఢి 
స్యాత్ " (ప్రతిదినము ఉదిశినలట్టలను, నుగంధ ద్రవ్యము 

అను ధరించి |ప్రనన్నాత్ముడై యుండవలెను 

8 “పొధువేమః ” నథ్యతను తెలియ'కేయు ఉడుపులను 
ధరించతేలెను “వ-స్తే]ణ నప్పుపా చాచా“ యన్నట్లు తన 

మంచి నడవడికను కెలువునట్టి అలంకారము కల్గియుండ 

వలెనని ఖానము 

9 “వసౌధిశకేళః" తల కుళ్రముగా దువ్వుకొని 

యుండవలయును చింపీకలగా వెండుకలు చిప్కవరచు 

కోని యుండళాదు 

10 “మూర్ధ శ్రోత్ర ప్రాణ పొద కై లనిళ్యః” (వతి 
దినము తలకు నూనె శాచుళొనవలయును. చెవులలోను 
ముక్కులలోను కైలము వేసికొనవలెను అరిశాళ్ళకు 

కై అము భాచుకోనవలయును 

11 “ోపూర్యాభికామీ ” పూఖ్యలగు "పెద్దలను (నకల 

కనులను) చూచినపుడు శానుగానే ముందు సలుకరించ 

వలయును 

18, “సుముఖ” నర్వడా |ప్రనన్న వచనుడై యుండ 

18 “డుగ్ధే వ్యభ్యువదళ్తా ” ఆపదలలో చిక్కినప్పుడు 

ననుయోచిశ్ర (వరే చిష్కలను తవ్చించుళొనునట్టి 

మై ర్యము గలిగి యుండవలయును 

14 “వోళా " హలిళాదులలే అగ్నిని ఆరాధించ 
వలయును 

16 “యష్టా* జేళకేమంకరను లగు యేజ్ఞముల 

నొనర్పవలయును 

16 “ధాళా” కలకొలది చానధర్మమ్రులను చేయ 

వఠియును 

17 “చళువృళానాం నమస్కర్తా” బాలుగు 

|శ్రోవలు క్రఖియు (ప్రదేశములందు, సొవధామగర్తై నమ 

స్కారము శేయవలయును 

18 “ఐలీనా మువవార్తా ” బలి ముంగళ వపూజూదులభే 

'జేనశల నారాధించవలయును 

19 “అతికీలాం వూజకః “అతిభుల నర్చించవలయును 

80 “పిశ్యూణాం వీజ్ణడః * పీతరులకు ఇష్టమృష్టా 

న్నము లొనంగ నలయుము 

21 “శాలే హిత మిత మధురార్థవాడీ ” నమయము 

నీనునరించి హితముగను, మితముగను, సంతోషకరము 

గను మాట్లాడవలయును 

22 “ధూమవ; ” నుగంధ ద్రన్యములతే ధూమ విధి 

ప్రకారము పొగపీల్బనలయును 

28 “వళ్యాళ్ళా ” వకీళ్ళత చిత్తుడై యుండవలయును 

84 “ధర్మాళ్ళా” నియక కర్శాచరణము కలిగి 

యుండ వలయును 

25 "పాశా వీరు క్ శార్యపొథన (హేతువు) యందు 

పట్టుదల కలిగియుంఠనళయును 

86 “ఫలే శేద్దు * ఒకనికి కలిగిన ఫలనుందు అఆనూయ 

పడరాదు 

27 “బిశ్చింత।= నిళ్చితః * ఎల్లప్పుడు విళారను 

శేయహడదు, లేశ సంశయరహిత మైన ఆత్మ కలిగియుండ 

నంయును 

28, “నిర్భీక, " భయరహితుడై యుండనలయును 

89. “ఢీమాన్ " వివేకవంఠముగు బుద్ధిళలిగి యుండ 

వలెను 

80 “హ్రీమాన్ * వనికిలారి శెడ్డవనులు చేయుటలో 

లక్టతుడై యుండవలెను (జేయరాగు) 
8 “మహోశ్చాన్మా * మంచివనులు చేయుటలో 

ముందంకవేయుచా డ్రై యుండవలయును 

88 “దశః” (కీయా నిగ్వపాణ నమర్ధుణై యండి 

వలయును, 

88 “తమావాక్” ఓరమ్ కలవారై యుండ 
వలయును 



84 "ధార్మికః " సశ్మార్యములను మాత్రమే శ్రేయ 

వాడుగా నుండవలయును 

B65 “ఆస్తీకః* వేదవిహిత నిష్పరియందు నమ్మకము 

కలవాడై యుండవలయును 

86 “వినయ బుద్ధి విద్యాశిజన నయోవృడ్డ వద్దా 

చాళ్యాణా ముపొపీళా * వినయము వివేళను, విద్యా 

వై భవము, కులీనత, వయః వరిణతి, ఆత్మపిద్ధిగలవారిని, 

శాశ్రుమంకోప దేళకు అగు ఆచార్యులను ఆరాధించు 

వాడుగా నుండ వలయును 

87 'ఛత్రీ * గొడుగు, 

88 "డండీ ” కట్ట, 
89 “మౌళీ” తలగుడ్డ, (టోపి 

40 “పోపానక్క.ః * పాదరతలు కలవాడై 

41 “యుగమా|శ్రదృగ్విచరేల్ 1 30డుజారల 

దూరము (4 గజములు) ముందుచూపు కలిగి నంచరించు 

చుండవలయును 

48 “మంగళాచారశీలః ” వనితనుగు నడనడిళయు, 
స్వభావమును కలిగియండనలెను 

48 “కుడేలాన్థి కంట కామేధ్య శేళ తుఫోత్కర భన్మ 

శపొలస్నాన భూమీవాం వరినార్తా ” చింవిపీలికలు, ఎము 

కలు, ముండ్లు, మళమూ[తములు, కెండ్రుకలు, వరిపొట్టు, 

బూడీద, కుండ'వెంకులుగల (ప్రదేశములను స్నానము 

భీనిననీరు ప్రవహించు[వ దేళములందును సంచరించళాదు 

44 “ప్రాక్ గ్రమాకొవ్యాయామవర్టి స్యాత్ ” ఇడలిక 
కలుగు వరకును ఇ్యాయానుము చేయగాదు 

శర “నర్వ పాణిషు బంధుభూళ స్స్యాల్ * నమన్హ 

'ప్రాణులయందును బంధు(పేమ కలిగి యుండవలయును 
46 గక్రుర్ధానా మనువేజా ” కోవము చెంగినవారిని 

మంచినూటలతో అనునయించనలయును 

47 '*ఫీళానా మాళ్వానయిళా " భయవడినవారిని 

ఊరడించునాడుగా నుండనలయును 

48 “దీరానా మభ్యువపళ్తా * డీనులు (భెడినస్థితి 
గభివారు) ఆగుచారిని ఉద్ధరించి న్వర్థులగునట్లు కేయు 

భొడుగా నుండవళలయును 

49 “పత్యనంద్గ।ో శెప్పినమాటను నిలలెష్టుకొను 

రితగలబాడ. యుండవలయును 

ఆయుర్వేద ధర్మములు 

50 “సామ్మవ్రశానః ”' మంచికనము గలావాడుగా 

నుండవలయును 

61 “నరపురుషనచన నహిష్టుః " ఇతరుల దుడుకు 

మాటలను తర్చిశో నహింపవలిను 

52 “అమర్హఘ్నః * అనవాన గుణము పోగొట్ట 

వలయును 

58 “వళనుగుణ దర్భీ ” శాంతి ళమదమాడి గుణ 

ములు కలిగి యుండవలియు 

54 “రాగడ్వేన పాతూనాం వానా" ఇచ్చార్వేష. 

ములను కలుగజేయు శారణనులను విడచి వేయ 

వలయును 

రర “బానృతం [బూయాళ్ ” అబద్ధము శెవ్పగాదు 

66 “నావ్యన్వ మాదదీక * ఇతరుల ద్రవ్యమును ఆప 

వారింవరాదు 

క్ “వాన్యగ్త్రియ నుభిం మేక్ * సరత్త్రీలను 

కోరళాదు 

68 “వాన్యశ్రియం * ఇళరుల నేంసద కోరళగదు 

59 “న వైరం రోచయేల్ ” ఇకరులతో క్వేషము 
నభిలపించళాదు 

60 “న కుర్యా శ్చాకం” శెడుననులు శేయ 

శాదు 

61 “న పానీ౬వి పావీ ప్యాక్ ” ఆరళ్ళతి చేసినవారి 

యంకైనను తిరిగి అవకారము జేయు కేలవుంచ 

ళాదు 

62 “వాన్యరోమోన్ (బాయాల్ో ఇతరుల కప్పు 

లను ఇయలు పెట్టరాదు 

68 “*వాన్యరవాన్య మాగమయెక్ ” ఇతరుల రవా 

వ్యములను చెల్లడిరేయరాదు 

64 “నాధార్మికై ర్న నరేందర్వినై నృవోపీత " 

దుష్ట వవ ర్హన గలచారితోను, శాజదోవులతోను కలిసి 
యుండళాదు 

66 “నోన్మత్తై। న వఠీకై.న శ్రూణనా రృ సడు ర్రైః 

నదున్హైః * పిచ్చివారు, పలక్రష్టులు, గర్భపొకకులు, 

నీచులు, చెడ్డన ర్తనగలచారలకో తూడియుండరారు 
65 “న దుష్టయానా శ్యారోహౌక్ " పొగరువట్టన 

జావానములమై ఎక్కరాదు 

7 



ఆయర్వేద ధర్మములు 

67, “నజానునమం కతిన నూరవ మభ్యానీత " 

ఎమోశాటియెత్తు కలిగి కకినముగా నున్నట్టి నవముల వై 

టార్నుండరాదు, 

88 “ఛా శాస్తీర్ణ మమువహిత మవిళాల మననుం 

చా శయనం సంవద్యేక * నరికు[శ్రమైన కట్టలు వరునక, 

దిండ్లు'పెట్టక, వెడలువులేశ మె త్తదనములేకయన్నట్టి 

మంచము.్రై నడుకొనేశాదు 

89 “న గిరి విషమ నుస్త'కే స్యమచేక్ " పర్వళ 

శిఖరములందును, ఎగుడుదిగుడులుగా నుండు గట్లు 

మొడలగునోట్ల సంచరింనరాదు 
?0 "పదును మారోహేళ్,” చెట్లపై వెక్కరారు 

71 “న జలో(గ్రవేగ మనగాహేత్ * ఎక్కున వేగ 

ముగా (ప్రవహించు జంములయంరు స్నానము చేయ 

ఇదు 
79 “న పరిజ్భాయా ముపానీత * ఇతరుల మైనీడలో 

నీలునశాగు 

78 “బాగ్న్యుళ్చాత మధికళ్చ'రేర్ * చెలరేగి ముండు 

చున్న అగ్నికి దగ్గరగా పోరాదు 

74 “నోలై ర్ల టేక్ * అట్టవోసము (లెగ్గర) గా 
నవ్వళాదు 

15 “వ ళ్యవంతం మారకం ముందేల్ “చప్పుడగునట్లు 
(ఆహౌన వాయువును విడువరాదు 

7% "బాభావృశనుఖో జృమ్మాం తనధుం హోన్యం నా 

(ద్రవ ర్తయేల్ * నోరు తెరచుకొని ఆవులించుట, శుమ్ముట 

నవ్వుట వనికిశాదు 

77 “నచాసీశాం కుస్టీయాళ్ " శల్దమగునట్లు ముక్కు 

శెగ వీల్చరాకు 

718 "న దంశాన్ విఘట్టయేళ్ * పండ్లు కోరకరాదు 

19 నభాన్ 'బాదయేక్ * గోళ్ళతో గోళ్ళను 

వాయించేశాదు 

ణి రీ వ్యభివావ్యార్ * ఎముకలతో ఎముకలను 
కొట్టళోరు 

81 “న భూమిం లిలిఖేత్ ” చేతులతో భూమిని రాయ 
శాదు 

88 “న ఛించ్యా శ్రృణం ౪ గోళ్ళతో గడ్డిని కుంద 

780 

88 “నలోస్టం మృద్నీయాళ్ ”' చేతులతో మన్ను 
నలువరాదు 

84 “వ విగుణ మళ్లే శృేస్టేత ' శాళ్ళు చేతులు 

నడుము మున్నగు అనయవములకో విళ్ళతచేష్టలు చేయ 
శాదు 

జ్ "abo వ్యనిష్ట మమేధ్య మళ్లన్తంచ చాఖి 

వీణేశ” వెలుగుగల వన్లువుళను, ఇష్టములేని వానిని, 

అనన్యాములు వనికిలానివి యగు (ద్రవ్యములను చూడ 

శారు (మలమూశ్రములిను, శవమును చూడరాదని 

ఇానము ) 

86 “న వుంకుళ్యా చృనం "ళనమును జూచి హుంక్ర 

శీంపరాదు 

87 “నచై త్య ధ్వజ గురు వూజ్యాళన్త గాయా 

మా|క్ర మేక్ ” దేవారయము, ధ్వజ ప్పంశము, గురువులు, 

మున్నగుబారి నీడలయందును, కుష్ణాడి డీగ్ట 
రోగుల నీడలయందును నిలువరాదు 

88 “న తపాను ఆమరసదన చై త్య చత్వర చతున్న 

థోనవన ళృళా నాఘాతనా న్యాసేవేత '"దేవాలయనులు 

యజ్ఞళాలలు, ముంగిళ్ళు, చాలుగు (్రోనలు కలసిన 

శోటులు, నగరజానో్యోద్యానములు, శస్ణశానములు, 

నధ్యష్థానములు మొదలగు ఛోటులందు రాత్రులు 

వనీంచశాదు 

89 “రై ళ హృన్యగృవాం న చాటవీ నను ప్రవి శక్ " 

పాడుపడిన యిండ్లయేందును, ఇడవియందును ఒంటరిగా 

|వ్రబేశింవరాడు,. 

90 “న పొపవృళ్తాన్ తీ మిత్ర ళృళ్యాన్ కేక?! 

చెడు నడవడికగల (స్త్రీలను, మిత్రులను, భృత్యులను 

ఆధరింపరాదు 

91 “నోత్తమై ర్విరుధ్యేళ ” యోగ్యులగు చారితో 
విరోధము "వెట్టుకోనరాదు. 

99 “వానరా నుపొసీత " హీమలగు'నారితో 

శ్నీవాము చేయరాదు 

98. “న శివాం రోచయేక్ శ పటన ర్తనులను 

నహింవళాదు 

94 నొవొర్య మాశ్రయేళొ " దుష్టుల ఇాశ్రయింవ 



85 “న భయ ముక్ళాదయేక్ ' వట్టి అల్టరులను 

లుట్టించి జనులను కయపెట్టరాదు 

96 “న పొవా సొతిన్యన్న (వ్రజాగర స్నాన పొనా 

శవా వ్యానేవేత తన శక్తికి మించిన పనిని చేయ 

బూనుట, అధికముగా నిద్రించుట, మేళ్ళానుట, స్నానము 

శేయుట వీళ్ళు (శ్రాగుట భుజించుట యనునవి చేయ 

గాదు 

97 “నోర్థ్వ్యకాపా కృిరం తిస్టేత్” ఎక్కువకాలము 
గొంతు కూర్చుండశాదు (మునిగాళ్ళమై కూర్చుండ 

శాదనుట ) 

88 “న వ్యాళా నుప) ల్చేల్ | పాములను, కోరలు 

98 “న దంష్ట్ర) 19 | కూరజంతువు 

100 “నవిషాణేకః " అము, నిడివియు వాడి 

యువైన కొమ్ములుగల జంతువులదరి కేరరాదు 
101 కప్పరోవాశాక పొవళ్యాయాలిప్రభాళాన్ 

అవ్యోక్ *ఎడురు గాలిలోను, ఎదు కండయందును, మంచి 

మంచునంచును, 'వెద్దదగు ఎదురుగాలియందును ఫోళాడు 

102 *ళలిం బారఖేశ '” అనవసరముగా ఇతరులతో 

తగవుళాడరాదు 

108 “వానలిక్ళతోగ్ని ముపానీత '' 

104 “నోర్చిట్టో బాధఃళ్ళళ్వా వ్రకావయేక్ ” | 
అజా(గ్రత్తగా అగ్ని బాశాధింనరాదు అగ్నిని నోటితో 
నూది రగుల్కొల్చళాదు. స్థండిలము లేక వట్టిచోట 

అగ్నిని (ప్రజ్వలింన చేయరాదు 

106 “నావిగతక్లమః చానాప్ఫుతరదన। ననగ్న 

ఉవన్నృ శక్ ' బడలిక చెందియు, ముఖము కడుగుళొవ 

శయు, డిగంబరుడయ్యును స్నానము చేయరాదు 

106 “న స్నానళాట్యా నృృశే దు త్తమాంగమ్' 

స్నానముచేసిన బట్టతో శల తుడుచుళోరాదు 

107 “వ శేళాగా ణ్యఖిపావ్యాత్'” తలవెండ్రు 

కలను జాడించళారు 

108 “నోవన్నృళ్య శతవ చాననీ విక్ళయాత్” 

కట్టి విడచిన బట్టలను తిరిగి కట్టలాదు, 

109 'ాన్పృష్టా రళ్నాజ్య పూజ్యమంగళ 

సుమనోఖివిష్కా) మేల్" ఇంటినుండి బయలు జేరునపుడు 
రక్నములు, నేయి, గోవు పూజ్యములు, నుంగళకర 

ఆయుర్వేద ధర్మములు 

ములు నగు ఇతర (దన్యములు, పువ్వులు ఎదుకై వచో 

వానిని బేతులతో కాకి వెళ్ళవలయును 

110 “వపూఖ్య మంగళా వ్యవనవ్యం గళ్ళేక్ ళ్ 

పూజ్యములిగు గోవులు మంగళకరములగు ఇతర [ద్రవ్య 

ములు ఎదురైనపుడు వాటీకి (వదఉణముగొ వెళ్ళ 

వలయును (గారననీయులగు వారికందరికి (క్రనీణీ 

కృతముగా ఎడమనై వుగా వెళ్లవలయున్సు ) 
111, “చేఠళా ఇర్థనుదఉణం” ఇనుంగళములగు 

ద్రవ్య ములు, శవము, మున్నగునని ఎదుశ్రైవవుడు 

వాటికి అ్మపదతంముగా కెళ్లనలెను (కుడిభాగమున 

వెళ్లవలయును ) 
118 (1) "ారత్నపాణః” చేత రళ్నాంగుళీయ 

కములను ధరింవేకయు 

(8) “వాస్నాత” స్నానము చేయకయు, 
(8) “వోవవాళవాసాః ఉతికిన కట్టలు కట్టుకొన 

ళయు 

(4) “నాజవిశ్వా” నంఛ్యాది ఉసారన చీయళయు 

(5) వాహుళ్యా జేవళాళ్యః” చేనశలకు ఆహొకులు 

చేయళయ 
(6) చానిరూవ్య పితృళ్యః మాకా పిశరులకు 

చెట్టకయ 
(7) “వాదశ్యా గురుళ్యలి పూజ్యాలను ముండు 

భుజీంస శేయకయు 
(8) “చాశికిళ్యల ఆరిథుల కిడళయు 

(9) "నోపా శ్రికేళ్యః'ఆనునరించుకొనియుక్న ఛారిని 

భుళీంస కేయకయు 

(10) "వావుణ్యగర్థః” సుగంధ (ద్రవ్యముల కలందు 
శొనకయు 

(11) “చామాలీ" వువ్పధారణ చేయకయు 

(18) “న్నావజా?ిళ పొణిపాద వదన 

శాళ్ళు, ముఖము కడుగుళొనళయు 

(18) “చాకుద్ధముఖః చక్కగా పుక్కిలించి 
యుమియళయు 

(i) గనోదజ్భుఖః"' ఉత్తరాభిముఖముగా హూద్చం 

తీయు 

శేపలు, 

(1న) “నవిమనాః' మన స్తీయిశము కేళయుండియు 



అయశ్వేడ ధర్మములు 

(is “నాథశ్తా శిష్టా కుచి తురక వరిచరః' అయి 

స్టులు, అయోగ్యులు, శుచిక్వము లేనివారు 

ఆకలిగొన్నవాళః ఎదుట నున్నవుడును 
(in “నాపాక్రైే వ్వమేధ్యామ అనరిళుశ్రమ్ములైన 

పాత్రలయందును 

(18) “వాశాలే” సమయముశాని వనుయమందును 

(is) అచ్చాబేశే ' ఉదిశముగాని స్థలమునందును 

(80) “వాకీనో* పదుగురున్నచోట 

(81) “బాదశ్వా[గ నుగ్నయే * వైశ్య దేవారికన్సు 
లాచరించకయు 

(2) “ఛాప్రోతీళం |ప్రోతణోదశై ౩” మంద్రోదక 
ముశే వలితము చేయకయు 

(28) “మం క్రై రనభినుం[తిత0 శ ఆప్రోశనము చేయ 

ళయు 

(డక) ఆనశుక్సయన్ '* క్రోవముతోను (తిరవ్క రంప 

శయు) 

(డ్) ఇకున్నిళం” శెకిఫోయితర్టియు. (వింర్యమై 
ఛట్టియు' 

(08) “వవ్రతికూలోవహిశ నున్న మాదదీత” ఆను 
టాలముగ లేనిజారివలన అమర్భబడి నట్టియు, 

అన్నమును భుజింపరాదు 

118 *నవర్యుషిత నువ్యత్ర మాంసవారిత కుష్క 

శాకఫల భకేళ్యః" మాంనము, వద్చికూరలు (అల్లము, 

విన్ముశాయ, కంద, ముల్లంగి మొదలగునవి వారితళాళ 

ము౭ని భాడజడును ) వరుగులేయబడిన కూరలు, వండ్లు, 

అకిరపాలు సున్నగు ఘృతతై ల పక్వములగు కత్యములు 

శప్ప నినయున్న వచార్థనులను తినరాదు 

114 "ఛా శేవకుళ్ళా్యా రన్యత దధి మధు అనణ 

వక్తు సలిల సర్చిళ్యః” భుకించునవుడు "వెరుగు, 'కేమె 

ఉన్న, నత్తువీండి నీళ్ళు చెయ్యి ఆను వీటిని మీగుల్చ 

శాడు 
* 116 శన నక్తం దధి కుంజీక్ష * రా(శ్రియందు "పరుగు 

తినరాదు 

116 (1) “న వక్తా వేశా వళ్నీయాత్ ” ఒక సత్తు 

విండిని మాత్రమే శడుపులిండ భుకింప రాదు 

® “న నికొ శ్మాకీయందుగాని, 

(8) క భుక్త్వా” భుజించిన వీమ్మటగాని, 

(క) “న బహార్ ” అనేకసార్షధికముగా గాని, 

(5) “నర్విర్నోద కా నరిళావ్ * భోజన కాలములందు 

గాని మధ్యమధ్య నీళ్లు (కాగుచుగాని, 
వత్తుసిండిని తినరాదు 

117 "నచ్భిశ్వా ద్వికై రృతయేళ్ ” సరిగా పండ్లతో 

నమలకయే థతంవరాదు 

118 (1) “వాన్ఫజు శతుయాక్ ” తుమ్మునప్పుడు 

(2) "వాధ్యాల్* శుజించునవుడు, 
(8) “వాళయీత " వడుకొనిన యేవ్బుడు శరీర 

మును రంకరటింళరగా మెలికలు త్రిప్పి 

యుంచళ నిటారుగా నుండవలయును 

119 “న బేగిలోన్య కార్యస్స్యోత్ * మలమూ[ళము 

లను లిగకట్టుకొని యితరననులు చేయళాదు (ఇచట 

'వేగములు 18 కలవు, ఆవి యివి 

(1) ఆపానవాతము (8) మలము (8) మూత్రము 

(క) కుమ్ము (5) ఆకలి (రి దప్పీ (7) విద 
(8) దగ్గు (8) విడలికనలనకలిగన ఆయాసము 
(10) ఆవలింత (11) కన్నీరు (18) నమనము 
(18) కుకము ఇవి ఎన్వియు నిరోధింవరాదు అని 

ఆయు క్వేడము 

180 నవాయ్యగ్ని నఠిల పోమార్క ద్విజగురు 

|ప్రశిముఖం నిష్థీవిశావాతవర్చో మూశ్రాణ్యుత్సృ జేక్ " 

ఎదురుగాలిలో, జగ్నినమీవమున, ఉదకనమీవమున, 

సార్యచంద్రుల యొక్కయు, (కావ్మాణులు, గురువులు 

మొదలగు "పెద్దల యొక్కయు ఎదుటను ఉమియుట, 

అపానవాయువు విడచుట, మలమూ[తములను జేయుట 

తగదు 

181 కన మనమూ త'యేక్'' నలువురు 

నడచు క్రోవయందు మూతము చేయరాదు 

192 (1) “నజనవతి” (క్ర) “ నాన్నశాలే"' 

(8) ఇన జపహోనూధ్యయశ వలీ మంగల 

(శ్రియాను శ్లేష్మ వంఘాణకం ముంచేత్ " వదు 

గురుగల చోటను, భోజనముజేయు సమయము 

నందును జపము సోమము అధ్యయనము 

జేయు సనుయములందును, శ్థలములందును, 



ఐలినొనగుచోటను, శుభశార్యములు అరుగు 

చున్నవుడును, ఉమియుట, చీదుట తగదు 

188 (1) “న (న్రియ నువజానీత"” జలివను 

అనమానీంపరాదు 

(8) “వాలిని ప్రంభ యేఠ్ ” ఆలి చనువుచూవరాదు 

(శె) “న గువ్యా మమ్మశ్రానరయేక్ " చాచశ గిన 
రవావ్యములు తి వినిపించరాదు 

(4) “వాధికుర్యాత్ * అమెకు నర్వాధిళారము 

ఒనంగరాదు 

(5) “న రజన్యలాం”' రవ్వల మైనట్టియు 

(8) “నాతుగరాం'! వ్యాధిబాధికు రాలగునట్టియు 

(7) “చా మేధ్యాం"' అపరిళు క్రతగలిగినట్టి యే 

(8) “వాళస్తాం' యోగ్యురాలు శానట్టియ 

(9) “చానిష్ట్రరూపాచారోవచాచాం” అచాశారియు 

సహింవశాని నడవడిగలట్టిదియు, ఇష్టము లేని 

వరిశర్య చేయునట్టిదియు అను ఈ లతణములు 

గలిగినట్టియు 

(10) “శాదతాం '' శన శ కృీపామర్థ్యములకు కగ 

నట్టియు, 

(11) *ళాదటిణాం” శన కనుకూఖవఠి 

(12) “నాశామాం” తనయందు ్రీకిలేనట్టియు 

(18) “చాన్యశామాం"” ఇళరుని (ేమించినట్టియ 

(16) “బాన్య స్త్రియం” ఇతరుని వశమునందున్న ట్టియు 

(16) “వాన్యయోనిం” శన జాతికి ఖిన్నమగుజాతి 

కలిగినట్టియు (స్త్రీని 

(16) “నాయానా” యోనిగాని |ప్రేదేశమందును 

(17) “నతై త్య చత్వర చతువ్చథోసనన కృళానాఘాత 
వవిశామధి ద్విజ గురు మళాలయేషు” ధర్మ 

శాలలు, రచ్చపట్టులు, పురోవననములు, yr 

నము, వధ్యస్థానము, నీళ్ళగది, ఓనధులు 

భద్రపరచిన దేశము, (శావసణగురు గృవా 

ములు, బేబాలయము, అను నిట్టస్థలములందును 

(18) “వనంధ్యయో। " (19) అవాలిథిషు * సంభ్యా 
సమయమందును, నిషిద్ధముళగు తిథులయం 

దును (నురతమునట నిషేధించిన తిథులబి 

భావము ) 

ఆయుర్వేద ధర్మములు 

(20) “వాళుచి” కాను పృశ్రముగా నుండకయు 

(al) “నాజ్థ 'ఛేమజః ” బలకరములగు జౌవధములన్లు 

చేవింవకళకయు 

(29) "వా వ్రణీతసంకల్బః * మననునం దిచ్ళలేళశయు 
(28) “నా మవస్థీత ప్రహర్షః " సంతోషము లేకయు 

(24) “చాకు క్తవావ్” భుజింపకయు 
(2) “నాజ్యాశీతః” అతిగ భుజించియు 

(88) “న వినమన్థం " వ్యత్య స్తముగ నుండియు 

(8) “న మూశ్రోచ్చార వీడితః * మూత్రము నిరో 

ధించియు 

(28) సన శ్రమ వ్యాయా మోపచానక్ల మాళివాతః 

శ్రమచెందియు పొముబేక, ఉపవానముబేత 

బడలిక చెందియు 

(0) “నారవాని వ్యవాయం గళ్ళేట్ " బాటు 

లేని శాపులందును 

త్రీ నంఖోగము చేయరాదు 

ఇట్లు మంచి నడవడికను (సద్వృ త్తమును) గురించి 

చెప్పబడిన (ప్రధాన ధర్మసూ[(తములందు నూట యిరువది 

మూడు ధర్మములు మాశ్రమే యిచట చూపేబడినవి 

ఈ న్ఫ్మూత్రములలో నూ 118 నందు కిక, సూ 116 

నందు కీనూ 118 యందు శ్రీ, నూ 188 నందు 

౨, సూ 128 నండు 88, [క్రభాన ధర్మ గర్భికములగు 

మరికొన్ని విశేనధర్శములు వినరించనడినవి ఇందు 

112 వ ధర్మమున మంచి నడవడి కలవాడు భుజింన 

తగని అన్నవి'శేషములును, 116 నందు వరి, జొన్న, 

మొక్క జొన్న మొదలగుచాటి "పీలొంవిండిని ఉనయో 

గింవవలసీన విథులు, 118 యందు శరీరమును వంకర 

టింకరగా మంచి చేయతగని పనులు, 122 నందు 

ఉమియుటకు, చీదుటకు తగని (వదేళములు, 123 నందు 

అతివలియెడ న్నర్హింవనలనిన విధిని చే.ధములు చెన్నబడినవి 

ఇట్లు నూశగర్భిళములైన ధర్మములు 81 కలవు, 

కృవియు మూలధగ్మములును కలసి 184 అయినవి 

కవిగొళ యీ నద్వర్తవమున 'తెలియడగిన ధర్మము 

లింకము 147 కలవు ఇవన్నియు ఛేన మొక్తము 

సద్వ ర్హవమునండు మూడువందల ముప్పది యుకటిగా 

ధర్మములు నిరూపించజకిసిని 

70a 



ఆరణ్యకములు 

ఇలి యిట్టుంచి యింకను శిలియచేయ నలసీన ధర్మ 

ముల సంఖ్య 1180 మిగిలి యున్నవి అవి యిన్యి 

శ స్యష్థవృ క్షమునందు (ఆరోగ్యవంతుడు. నిత్య 
శీవనమునందు) 'రా్రిందినములయం రనువ 

రించవలసీన ధర్మములు 

క్రి సడృతుపులంరును అనువరించవలినిన వీళేను 

ధర్మములు 
కి చేగఛారణను, (శ్రివర్శపొఢనీము, మున్నుగా 

చృథవత్య సంపన్నతుగు శరీరములో దీర 

జీవితమును సుఖనుయ నుగ గడప, చేదోదిత 

మగు నునుష్యానంరమును. సంపూర్ణముగ 

ననుభ్రబింపగల సమర్థతను ఇహధఆ సాధన 

40 

24 

ముగా భోధించు ధర్మములు 960 

4 ప్వర్గమఖ సాథన ధర్మములు 84 

6 ఆనవన్థానుళూకి 'హేకువులగు ధర్మములు 658 

6 శాళ్యర అజరానురానంద సంటోవా దివ్య 
తనుక్వ సంపొధళ ధర్మమును గీ 

మొళ్తము 1180 
వూర్వోక్తములు 88] 

TH 

ఇట్లు కదునై దుందల సదుగొళండు ఆయుశ్వేడ ధర్మ 
ములు కలవు ఇనన్నియు చఛరకము |వ్రమాణముగా 

గలవి ఈ ధర్మములను చరక సంహిత యందలి సూ్ర 

నిమాన్క శారీర, ఇంద్రియ స్థానము9ందును, చీశళ్ళా 

మునగల మొదటి యగధ్యాయమునందును చూడక 

కగును చర నంహితయందుశేవి ఆరోగ్య ధర్మములు 

మశెళ్చటను లేను వురాణములు మొదలగు ఇతరము 

కందు గళ ఆయుర్ణర్శములు ఈ స్యూశ్రతుల ననున 

కించియే గమఖూర్చబడినది 

“చికళ్ళా నహ్న వేశ్య స్వష్థాతురహిశం వళి " 

యదిపో ప్తి తడన్య[క్ర యళ్నీనో స్తీ నశక్క్వుచిత్ * 

(ఈ5 10 98) 

స్వర అశుర, హితముగోరి ఆగ్ని జెళనికే రచింప 

విడిన ఈ సంహిశయందు నడి వెప్పబడినదో ఆది ఆన్నిం 

టను శెప్పరిడి యుండును ఇందు శెవ్పరిడని విషయను 

నురియెచ్చటను లభించదు, ఆవి యిట్లు |ప్రశిక్లచేని కీ ఆగ్ని 

764 

వేసడి చరక నంపొకను ముగించెను అగ్ని వేళునిచే 

వముకూర్చండిన యీ నంహొతయే, చరక నంన్కృళశమై 

చరళనంహిత యనృడుచున్నది చరళనంపహిత యన 

ఆయుర్వేద ధర్మ సర్వస్వము 

పాహిశ్య వమాలోచనమునకును, విశేన విజ్ఞాన 

నముపార్థనమునకును, (వజ్ఞాన్వితుంగు జిజ్ఞాసువులు స్రావ 

ఛానుశై కమూలా[గ మొక పర్యాయము చరళనంహి 

తను వరించి ఉభయలోశార్థ ఫలవీర్ణు అగుదురుగాక 

“ఆయుశ్వేరోఒన్సుకానామ్” 

చేతి నేంరాస్యా 

ఆరణ్యకములు ,- వేదము మం్రకాప్మొణాళ్ళ 

శ్రమను ఆ (శాహ్మాణముల యనుబంధము లారణ్యక 

ములు అథర్వజాహ్మాణమునకు దబ్బ తక్కిన మూడు 

(క్రావ్మాంములకు చారణ్యక[గంథము కనటడుచున్నడి 

పామ శ్రావ్మాంమునకు చాని చివరనున్న క్రయ 

శాండమే అరణ్యశ మననిడుచున్నది అళ్లే కుళ్ల యేజు 

ఇృఖకు శతసథ(వొహ్ముణు అంగిమశాండమే ఆరణ్యకము 

కళమైశ్రాయణీయాధి. శాఖలకు అరణ్యకముతేదు 

'శౌసీతళారణ్యక నున్న "చేరుమ్యాశ్ర మున్నదిగాలి, ఆ 

(గ్రంథము మృగ్యము ఇంక శై శిరీయారణ్యకము, బశ 

శేయారణ్యకము నవెడి రెంటి విషయము శై ల్లికీయా 
రణ్యకము తక్కిన అన్నిటి కం'బను (పొశీనము “అరణ్యే 

ఒ$ీయీరక్* అను లింధలి వాక్యమును భట్టి ఇది ఇరణ్య 

ములో అధ్యయనము. శేయదగీనదని తెలియుచున్నది 

శని, ఇందలి సామ్మిత _ నాచికేత _ చాకుర్ణో శ్ర 

వైళ్ళనృృజ కాగములకు ఈ నియనుములేదని పూర్వా 

చార్యుల మతము, ఇందలీ వది (వ్రపొళళముతలో శశపటిది 

వాళాయణోవనివళ్తు మొదటి తొమ్మిడియు (ప్రా క 
ములు ఈ జరణ్యకము యజ్ఞోవ యోగిగా కనవచ్చినను; 

జీచేళ్వర శ క్త్వలోధకముకై న ఉపనిషత్తులును, వివిధ 
విక్ఞానడాయకములై న ఇతర విషయములు నిందు కల 

ననుట నిజము 

ఇందథి మొడటి సపొళకము 'జరుణశేతుకము? అన 

బడును డీనినేే ఆరుణమందురు అరోగ్య కాముగుచారు 

ఇందలి మంక్రములు సకించుచు నూర్యనమస్కారను 
లొనర్న్చెడి యాచారము ేటికిని కరళఖండరుంతట 



గలదు ఈ  (వ్రపారోకమునందు పుళాశవార్య సంస్కృతి 

గోచరించననుటకు ఇందలి మేరుగక ర్ 

(ప్రమాణము శ త్తరద్రున గోచరమగు మార్యవిషయక 

విజ్ఞానము ఆర్యపరంపరా |ప్రాచ్హమై ఇందు కెలియ 

వచ్చును ఇందు మేరుగత కళ్యపనూర్యుడు, వ్ల 

సూర్యులు నూర్య మవ శ్త్యము, నంవశ్సరన్వరూవము 

మొదలగు అహువివయములు వర్ణితములు వవంళాది 

బుతువులు ఆకీ మనోహరముగా వర్జింపవిడినవి 

న్వభానవిర్ధమైన ఇందలి బుఠువర్ణనము, నంవళ్సర 

వర్గిన ర్తనమును, నాటి పొంఘీకజీవనమును [వత్యతము 

గావించుచు తరువాత బయలు వెడలిన ఖుతునర్గనరికు 

మార్గదర్శక మైన దనవచ్చును న 
ద్వితీయ (వపొళకము స్వాధ్యాయ [బ్రాహ్మణ నున 

విడును ఇది మొదలుగా నైదు (వ్రపాళకములు వైదిక 

కర్మ పరములు అరవరి పితృ మేధ మనబడును 7,89 

|ప్రపాకకముళే 9జావల్లీ, ఆనందవల్లి, కృగువల్లి అనబడెడి 

ఉవనిమక్తులు ఈ మూడింటికిని 'వేదాంతను అను ఖ్యాతి 
కలరు ఆశ్షైకత్వ విళ్లానమునకు ఆధారములైన యీ 

ఉపనీసత్తులు దేశమంతట 'నేడును వ్యా ప్లిశెక్కియున్నలి 

బృిరాదారణ్యకమునందలి 78 అధ్యాయములవళె 

ఇందలి దళమ (వ్రపాఠళము ఖలమవబడును కర్మోపొనన 
(బ్రవ్మాశాండములలో తెప్పగా మిగిలిన చానివి పూర్తిగా 

ెల్ళెడి (వ్రకీర్ణరూవమైన [గ్రంథము 'ఖలి నునజడును 

అట్టి ఈ దళను (ప్రపాళళ మైన నొాళాయణోపనీషక్తు, 

పూర్వో క్షమ క్షమైన నల్లీతయమువలె కుద్ధముగా (బవ్మా 

(వ్రతిపాదళము శారు దీనికి యాక్టిక్యుషలిన శని (విద్ధి 
గలరు అయినా, “వారాయేణం మసాశ్టేయం విశ్వా 

శ్మానం పరాయణమ్” ఇళ్యాది నుం్మత్రముల నకల జగ 

చొళ్ళుకుడు వర్షింవండుటం బట్టి డినికి బాశాయణోనని 

షత్తను చేరు 'శ్యాప్పమైనది 

ఈదళమ[వ్రపాళక పాఠ సంప్రదాయము కేళమున 

ఆవాంవిధముగా నున్నది (ద్రావిడ పాళమున కందలి 

తినునాకములు 64 కస్తాటక పాఠమున క మరికొన్ని 

శోట్ల 80 అనువాకములు సొయణాచార్యులు ఆ అను 

జాకములి పొళమే కావ్యమున (గ్రహించిరి ఈ పొళ 

శేద మే దీని అర్వాదీనతను బలివరచుచున్నది 

ఆక్క మెడీను 

ఐతరేయ (శ్రాహ్బుణమునకు అనుబంధ మైన కళా రణ్య 

శాండమం ద్రైడు భాగములు కలవు అందు (పథమ 

డ్వితీయారోణ్యక కాగముంందు బరేసీ అధ్యాయములును, 

శృశీయనున "రెండును, శతుర్థ నున నొకటియు, పంచమ 

మున మూడును, అధ్యాయములు గలవు 

ఇందు | వళ్లమారర్యాశ భాగమునందు. నశయాగమ్ము 

మహ్మోవ్రతము మొదలయినవి నర్గికములు డ్వికీయ 

శృతీయారణ్యక భాగములు జ్ఞానభోధకములబు వీటి 

లతరేయెననిన త్తని చేప వాల్గవడానిలో నువోనామ్నీ 

మం|త్రములు బెప్పలడినవి అయిదనచానిలో నువి[వళ 

ప్రయోగము వివరింపబడినది అందుచే విది యశ్వాచీ 

శాండమని తెలియుచున్నది ఈ యభిప్రాయము ఇావ్య 

కర్షయగు పాయణాచార్యులు శెలిపినట్టు కోపంళ 

మారణ్యక మృమీ[పోక్తం సూ[క్రమ్ (వళమారణ్యకం 

త్వపొరుషేయం (వ్రాన్మాఐమ్” అను భావము వల్లి ధ్రువ 

వడుచున్నది 

(్రతిబేదమునకును దానికి నంజంధించిన (బ్రాహ్మణ 

మంగో, ఆరణ్యకళ మునండో కొంశెముగాలో, గొప్పగానో, 

ఉపనినజ్భాగముగూడా _ చేరియన్నమాట సత్యము 

అట్లు చేరిన ఉవనిద్భాగములు కర్శప్రత్రిపొదక ములు 

గాళిపోయివా, కర్మము జ్ఞావార్థమే శావున కర్శనిస్టులగు 

వారికి. క్ఞానమౌార్గము ఉవగేశించుట అవళ్యకమను 

తలంపుతో కాక్కారిక బుషులు వాని నందు చేరే 

యుందురు అది సముచితమే కడా! 

మసూనాకొ 

ఆర్కి_మెడీసు ( క్రీ పూ, 287.212 ) *= (క్రీక్తువ 

వూర్వము మూడనశశాల్దియందు సినీలీదేశ మునకు 

శాజధానియగు వైరకూసు అను నగరమును హైరో అను 

రాజు వరిపొలించుచుండెను. అర్కి మెడీను సైరోతను 

కాజనకు సమళాలికుడు అకడు ఉత్తమమైన కుటుంబ 

ములో జన్మించెను, ఆకవి తండ్రియగు $A (Pheldie) 

ఖగోళ అళడు హ్రైరోశాజుతో ఎక్కవ నరీచ 

యమును గఠిగియుం డెను 

అలెగ్జాండ్రియా నగరమున యుక్ష్మిడు (ద॥611ర్ఫ అను 

గణిళ శాస్తోంోపొఛ్యాయుడు ఉండెను అశనిరగ్గరో అర్క 

'మెడీము విద్యాళ్యానము. జేయుళాలమున ఈశిస్థదేళ 
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ఆర్కీ మెడీసు 

మందు నీటిపారుదలకు గల అవళ్యకతను గుర్రింశెను 

ఇదియే ఆర్కి మెడియల్ నర్పిలయంక్రను (Ah 

అలక $067) ను కని'ెట్టుటపు శారణనుయ్యెను 

వైరోరాలశెరకు తయారు చేయబడిన పెద్ద కౌళ 

నుండి నీరు తొలగించుటకుగాను ఇతడు నీరు సె కెత్తునట్టి 

ఈ సరికరమును కనుగొఫినని మరియొక (ప్రతీతి కలదు 
ఆర్మి-మెడియన్ సక్పిలయంత్రము మిక్కిలి స్థూల 
రూములో ఒక లోనాముతో భేయండిన గొట్టము అడి 

జక గట్టీ స్తూపము చుట్టు పర్పిల అశారములో నంచనిడి 

ఉండును, కడ్డీ స్తూపాశారవు చివరలయందు మొత్తను 
పరిళరమును చావని ఇరుఘచుట్టును క్రిప్పుటకు వీలుగా 
ట్రకుణ కలకములు అమరృవడియుండును మెలికలు 

కిరిగిన గొట్టిపు కింది చినర _వైశెక్తబడనలసిన నీటిలో 
నుంచి మ్తాపౌళారముగల గొట్టమును కీబ్టండలమునకు 
(0500) ఏటవాలుగా నుంచి, ఆ సరికరమును 
(్రివ్పీనయెతల, [క్రమముగా నీరు ఒక సర్సిలను ($00020) 
నుండి మరియొక సర్పిలములోనికి ఎక్కను ఇదే 

న్మూతము నేడు గోధునులు మున్నగు ఛావ్యముల 

విషయములో వాటిని వక చేరవేయు యంతముంలో 
ఉపయోగించ బడుచున్నది 

అర్కి మెడీసుచే కనుగొనవిడిన అనేక యు(శ్రములలో 

అక్కి మెడియన్ సర్చిలయం[త్రము ఒకటియై యున్నది 

అతడు శులోరండము (15/50) యొక్క. సూత్రమును 
కనుగొచెను శప్పీలను (0౫161), తులాదండములను 

ఉపయోగించి రోమన్ దండయాక్రిటలకు భయమును 
కలిగించునట్లు అశిభారముతో నుండు "పెద్ద 'పెద్ద "నౌకలను 

గూడ వై శెత్తగలిగనని చెప్పబడుచున్నది “ఒక తులా 

దండమును దానివి నిలువకెట్టుటకు కొంత స్థలమును 

ఇళ్చినచో, చేను యావృత్సపంచమును కదిలింతునుగ 

అనీ ఆర్కిమెడీను భేసిన స్కువ్రనిద్ధమగు ప్రతిర్ధ వలన ఈ 
మాశ్రమునుగూర్చి అతనికిగల నృష్టజ్టానము శేటపెడు 

శున్నది 'గెలిలియో శాలమునరకు తిరిగి ఇతని సిద్ధాంత 

ములను అందుకొనగల (ప్రయోగ శాస్త్ర వేత్త వేరొకడు 

ఇన్మించలేరు 

ఆర్మిమెడీను తన "పేరుతో వ్యనవారింసఖడు ఈ దిగున 

న్యూక్రములో మిక్కిలి (వఖ్యాతిగాంచెను 

“ఒక వచార్థము |ద్రవనులో మునిగినవుడు ఆది 

నళ్టపోవుభారము చానిచేత తొలగింపబడిన [దవ భారము 

నటు సమానము ” ఆర్కి మెడీస్ కనుగొనివసూ త్రములలో 

నిడి మిక్కిలి [ప్రసద్ధమగు మూత్రము ఈ సూత్రమును 

ళనుగోనుటకు వీర్చడిన సరిస్థితులు వివరించు ఒళ చక్కని 

గాథ కలదు హిరోరాజు తన కోరకు ఒక కంసాలి బేసి 

యిచ్చిన బంగారు కిరీటముయొక్క పారిశుధ్య 

మును నిర్ణయించ వలసినడిగ విజ్ఞాన సమభ్యలయందు 

ఆశ క్తుడగు అర్కి మెడీసును చెను ఆర్కి మెడీసు 

అ ఇాస్త్రీయ సమన్యయందు నీమగ్నుడై యుంజెను 

ఇట్టుండ ఒక వేసవిలో ఒకనాటి సాయంశాలనున ఆర్కి 

'మెడీను పొర స్నావాలయరునందు స్నానము! జేయు 

చుంచేమ అట్టి వమయమున ఆకనికి ఆ సమస్యావరిష్కూ 

రము స్ఫురించేను కళ్తణమే అకడు నగరవీధులగుండా 

ఉనన కై 'యుశేశా, 'యుశేకా' (శేను కనుగొంటిని, 
శీను కమగొంటిని) అని అరచుచు వరుగ శ్లైను అపు 

డకనిక స్ఫురించిన ఆ నమస్యాసరిష్కారము మె మాత్రము 

నరునరించి ఇట్లుండీ యుండవచ్చును. ఆ 8రీటనంతో 



నమానముగు భారముళల న్వచ్ళమగు బంగారము వీటిలో 

ముంచబడినపుణంత భారమును నష్టపోవునో కిరీటము 

టొడ నీటిలో ఘుంచబడినపుడు ఆం 'జేభారమును నష్ట 

పోవలెను అపుడే ఆ కిరీటములోని బంగారము వర 

మగునదిగా (గ్రహింవబడును శానీ అవి నష్టపోవు భారము 

లలో ఎట్టి వ్యశ్యానమున్నను అది కళల్ళుషముగు 

కంగారముగా (గ్రహింవేజడును 

గరినునాఖి, (Centre of Gravity) తులాదండము, 

(Lever), ఉళ్చుననము. (102009), ఆను మూడు 

విషయములలో నితడొనర్చిన వరీళోధనలు విజ్ఞానశాస్తాగఫి 

వృద్ధికెతయు శోడ్సడినవి "రేఖాగణిత ళా్త్రమునందు 

కూడ నివిధవిషయములను గూర్చి అతడు వివనరించెకు 

అకడు ఈ |క్రిండి విషయములనై (గ్రంథములు (వాషెను 

1 “గోళము, స్తూసము'..ఇందు గోళ ములు, 

₹ళయులు ఘన నమచశుర్భుజములు, న్తూవములు 

అను వాటియొక్క కొలకలు శుద్ధ రేఖాగణిత విధానను 

ననునరించి చూపబడినది ఈ (గ్రంథము చెండు భాగము 

లుగా నున్నది 

వీ వృతృముయొక్క. కొలత 

ర ఘనళంఖులు మఘనగోళములు ఇందు 08 

ఆళాంజూ నిద్ధాంతములు (వ్రతిపాదింవజడినవి 

4 నర్పిలఅములు, ఇందు ౫ (వ్రతిపాచనలు కలవు 

క సమళలములయొక్క. గరిమనాభిత్వము ఇది 

శెండు భాగములుగా నున్నది లోగడ అరిస్ట్రాటిలుచే 

వివరించబడిన విషయములు సావేతముగా అనుమావా 

నృదములుగాను అశ్యాస్త్రీయములుగాను ఉండెను 

అందుచే అర్కి.మెడీసు ఇందు వివరించిన విషయములు 

నీరాంత పూర్వళము లై యాం [శ్రిక ఇార్రుమునకు 

వువాదులుగా భావింసబడుచున్నవి ఈ గ్రంథ మునందవి 

మొదటి భాగముఖో వడుశేను |వ్రతిపొరనలును, తడు 

వి 'ములుము (Postulate శలవు లెండన కాగ 

మందు నది (వ్రతిపాదనలు కఠివు (1) శెండు భారములు, 

(క) వమానాంకర చటుర్ళుఖము, (8) (తిభుజము, 
(4) నమలంబ చకుర్భుజము అను వాటియొక్క గరిమ 

శాఖినీగూర్చి చేడు చాడుళలోనున్న నిరూనణలజో ఇతని 

నిరూవణలు సమానముగా మన్నవి 

ఆర్కా మెడీస 

కి వరవఠయ (08180018) వైశాల్యము కందు 

ఇరువదినొల్లు (వ్రతిపాదనములు కలవు *పగ[వలయను 

యొక్క ఖండనై శాల్యము, అ ఖండమువనకు సమాన మన 
కొలతలతో కూడిన ఆధారము, అంపిముగల (తీకుజము 

యొక్క వైశాళ్యములో శీ వంకు ఉండును" అనుటకు 

శెండు నిరూసణములు ఇయ్యబడినవి 

7 శ్రేళెడినన్తువులు, ఇది రెండు సంవుటముల గంథము 

8 పొమ్మైటిను (240018). ఇనుకను లెక్కించు 

పాధనము (31064 7800221) ఇది నంభ్యా వరిభావలకో 

కూడీన (గ్రంథము 

9 విధానము (Method) ఇది 1906 లో కనుగొన 

విడినదీ ఇది పక ముఖ్యమైన (గ్రంథము. ఇందు ఆర్క్ 

మెడీను యాంత్రిక పద్ధతులను వివరించెను వీటైచే ఆతడు 

ఆవేళ విక్ణయములు చేయగలిగయ 

10 వమళల రేఖాగణిత శొ్తుమువందథి [వరి 

ఫొదనములు 

ఆర్కి మెడీను వెన ేర్కొనబడిన విషయము చేశాక 

గా శప్పీలు ఖగోళళాళన్త్రురు, శాంకియొక్కం వీ 

భవనము మొదలగు వినయనులలోకూడ కృషి నల్సినట్లు 
ఇెలియుచున్నది 

వూర్వళాళివు యాంత్రిక నాగరకతకు ఆర్కి మెడీను 

స్థావకుడై యున్నను, వై రకూను రతణ నంస్థను ఆయ శ్ర 

వరచుటవలిన అళని!ీ ర్తి నల్దికు.ల 'న్యానించియున్నను 

ఆకనీక్ యాం! తికసాధనముల్నన్లై (వబలమైన అనాద రము 

ఉండెడిది శావున వాటియెడ ఆతనికి గల ్వేమము 

ఆతడు వాటిని ఎక్కడను (వావి పెట్టియుండళ లోవుటచే. 

విదిశనుగుచున్నది ఇట్టి యాంక్రికవరిశోధనలు శేవళ 

శాత్రుజ్ఞని శీక్తివకిస్టలకు లోపము చాఫొడించు నేని 

ఆతడు క౭ంచేను 

రోనుకు సేనానాయకుడగు మార్చిలను వై రకూను 

నగరమును జయించునాటికి అర్క మెడీసు తన అవసాన 

దళశయందుంజెను విజయమునొందిన డోమనునాయ కునకు 

ఆర్కి మెడీమువై గాథాభఖిమానము ఉండెను, అకడు 

ఆర్కిమెడీనును తీవీకొబి రావలనీనదిగా జను 

మార్భిలను ఆర్కిమెడీనును ఆగరించుతలవుళోచే ఆశని 
సీలివింశెను శానీ మార్చిలిను అజ్షయందళి వచ్చాన 

767 



అర్థీకళ నిజినులు 

మును (గ్రహింవళాలని రోమను సైలికుడొకడు, ఆర్కి 

మెడీనును కలిసికొని అకనిని తనవెంట రావలసినదిగొ 

ఆమ్టాసింెను. శాని మనీమవుడగు అక్కి మెడీకు 

భాన్యనునమ్మ డై థొంతశడవుండెను. (నేపీతుడైవ 

చైసీకుడు ఆశని శూన్య మనస్కశను అర్థము చేనకొన 

శేదు అతడు శానిని అజ్ఞా తిరస్కారముగా భావించి 

వెంటనే ఆతనిని కృళ్తితో పొడిచి శంచెను పిదవ 

అక్కి మెడీను యొక్క చుర్మరణమువశై ఆ రోనును= 

చేవానాయకుడు మిక్కిలి దుఃఖించెను ను వపిద్గుడగు 

అ శాస్ర్ర్లని భౌరిశడేవాము గొరవపూర్వకముగా 

పాకివెట్టబళను. అశని సమాధిపే ఒక శల స్థాపింన 

ండెను ఆశీలనై నొళ చిత్రము (వాయబతెను అందు 

ఒక స్తూవమ్ము చానితో నొకగోళము ఫీఖింపబడెను 

ఎందుశేశననగా జర్కి-మెడీను_ గోళముయొక్కయు 

చానీని ఆవరించియుండు స్తూవము యొక్కయు ఘనపరి 

మాణకులకు గల నంబంధములో అను ళని'పెట్టియున్న 

విశేషము అన్నిలిధముల ముఖ్య మైనజానీవిగాఖావించెను 

శనన 

ఖనిజములో = ఉబోద్దాతము భూమిస్రై 
దొరకు ఖనిజసంకంధమైన వస్తువులను మానవు లభాదిగా 

నుఫయోగించుచుండి రను విషయ మెల్లిరసు లిగికమే 

మొట్టమొరట వాడిన వస్తువులలో గొడ్డండ్లు, కత్తులు 
మొదలగు సొన్ముగిని తయారుచేయుట. కువయు క్రమైన 

శెపరుకిరాయి (626 తం), న్పటికవృురాయి, 

నలుగుళాయి, లేళ సిండిలాయి (1081) మొదలైన 

వాటిని "పేర్కొనవచ్చును. బలిపపృచాయి (810) 

మన్నపుళాళ్ళు (10 006) మొదలైన నె శ్రనిరాళ్ళు 

చిన్నలు, తొట్లు మొదలైనవి చేయట వవళరిందిరీ 

శదునరి సలురకములగు నున్నులతో కుండలు, "పెంకులు 
బ్లేయబడినలి (క్రమ్మశమనుగా రంగుమన్నులు, బంగారు, 

రాగి, మొదలగు లోసాములు కూడ ఉనయోగీంన 
విడుచు వచ్చిని 

లివిధజేశవు (ప్రజలలో నాగరకత |ప్రబలుచు వచ్చిన 

కొలది అంళకంకళు ఖఇనిజములు అళ్యధికముగా ఉన 

యోగింనబడుచు బచ్చినవి ఖనిజముల ఉవయోగము 

— oe ir 

లెప్కవైనలొలిది, వాటిని వెదకి, భూమినుండి (త్రవ్వి 
శ్రీయువద్ధతులు గూడ [క్రమముగా నఖివృద్ధి చెందసాగి 

నవి ఖనిజములను గురించిన సమస్యలు, వాటి సొధనలు 

శాన్ర్రములలో నొళభాగముగా పరిణమించినవి 

ఇదియే ఆర్థిక ఖనిజములకు నంవింధించిన భూగర్భ 
శ్యా్రును (10050మయు Geology) 

కూగర్భళ్యాన్త్రరీళ్యా భూమి వ్రైభాగము సుమారు 

40 మైళ్ళ లోతునరకు, భాలినుయమై యున్నది 

దీవిలో చాలభాగము లతలాది నంనత్సరములి (క్రితము 

శిలాదవము (బకిక్రయక) ఘనీభవించుట వలన చేర్చడిన 

శాళ్ళు (Igneous rocks) ఇవిగాక యిసుక, ఒంణుమట్టి 

మొదడకైన వచార్థములు నీటి వ్రవాసాములచ్వార 

వముద్రములలోవిక కొట్టుకొనిపోయి అచ్చట చాల 
శాలను తరువాత గట్టిపడి శిలలుగామారి, యుగాంశము 

లందు వచ్చు భూచలనములలో నీటి -వ్రైఖాగమునపు 

నచ్చిన భాళ్ళుగూడ ఉన్నవి (S6dm6ntary ౩000) 

చై శండురళముల గాళ్ళు శీతోస్ణ పరిణామముల వలనను 

పీడనము (0288000) చేతను మార్చుబింది పలులకను 
అగు ఇక రకిలలుగూడ నేర్చడినని (58000110 rocks) 

ఇట్లు భూమినై నున్న కిలలన్నిటిని ముఖ్యముగా 

మూడు రకములుగా విభజింపవచ్చును ఈ శిలలన్నియు 

చాలవరకు పలువిధములగు ఖనిజసముచాయములే ఈ 

ఖినిజములలో పారిశ్రామికముగ మనయోగపడునవి 
చాల తక్కువ అవిగూడ వలురళములగు శీలలతోగూడి 

యశేళచోట్ల నున్నను [ప్రకృతిలో కొన్నికొన్ని చోట్లణే 

అని "కేం ీకరింనేవిడి యున్నవి అట్లు "కే ద్రీక రింసఇడి 

లాళచాయకముగా నునయోగింవ బడగలిగినన్నుడే 

వానిని “అర్థిక ఖనిఆము' అనదగును (ప్రస్తుతము శెళిని 

యున్న సుమారు 1600 ఖనిజములలో 2800 మా|క్రము 

ఆర్థిక ఖనిజములుగా సరిగణింవబడుచున్న వి 

అర్థిక ఖవిజములు = వాని నిభజన = ఆర్థిక ఖనిజను 

లను, ముఖ్యముగా మూడురళములుగా విభజింపవచ్చును 
(1) ఛాకు ఖనిఇములు (202100 0%) (8) ఆలోవా 

ఖనిజనులు (001 metallic minerals) (8) అంగారికో 

ఖలిజములు (0౫18 of organlo origin) ధాతు ఖనిజ 



ములు నర్వసాఛారణముగా వానిళోనుండు నలురళము 

అగు ఛాతువులను వివిధరూవములలో నువయోగించు 

నిమిత్తమై భూమినుండి (తవ్వి తీయజడుచున్నవి ఇట్టి 

ఖనిజము లెన్ని యో గలవు ఉదావారోణకు ఫ్లాటివము 

(pltmum}, ఖంగారము, వెండి రాగి ఇనుము, 

శగరము, తుత్తునాగము (2100) మొదలగు లోపాము 

అకు సంబంధించిన ఖవిజములను "పేర్కొనవచ్చును 

అలోనా ఖనిజములుగూడ నవంభ్యాళములుగ గలవు 

ముఖ్యముగా నిటీనల నుపయోగించ జడుచు వచ్చిన 

యలోవా ఖనిజముల సంఖ్య 'వెరుగుచున్నది లీనిళలో 

కొన్ని ధాతువులుగూడి రాసాయనికరీళ్యా సమ్మిళితమై, 

యేన్నను ఈ ఖనిజనులు చాలనరకు, ఆయా ధాతువుల 

కొరకు గాక భూమినుండి |త్రల్వి తీయబడిన రూపము 

లోనే వాడుటన్సై నేశరింపబడును ఇట్టి ఖనిజముల 

వుచావారణముగా నీ (క్రింది వాలిని వేర్కొనవచ్చును 

వ(జములు (Diamonds), అము (Mica), శాల్రివార 

(Asbestos), వారళోధము (3౧౯౫), గంధకము 

(801pbur), మెకుగుమట్టి (౮20019), నీఅనృపై8జము 
(శైవైటు కమి, కురువిండము. (00౧0620), 
శాకియుప్పు (11061 829) మున్నగునవి ఇట్టి ఖనిజము 
లలో రసాయన నంఘట్టన ట్టి (ప్రాముఖ్యత లేదన్న 

విషయమును విళదీకరించుట్టక్షి  ఉదాహారణముగా 

మెరుగునుట్టి, వ్యజ్రములను జేర్కొనవచ్చును ఈ రెండును 

ళాపోయనిళముగా కర్భనము (000%) తో 'వేర్చడినవే 

గాని, "వాటి ఉవయోగముఃలోను, విలునలలోను 

శౌతిక గుణములలోను చాల శారతమ్యుము గలదు 

కొందరు వైళ్లానిపల శాపొయనిక దృష్ట్యా ఖనిజము 

లనబడకబోయినవ్చటికిని, వలురళముల కట్టడవు 

(Bullding X0n6), ఇెళ్ళమన్ను (C12౪8), ఇనుక (S204) 

అంతర్జలము (Ground ౪॥169) మున్న గునవిగూడ నలోహా 

ఖనిజములుగా జరిగణించబడుచున్నవి ఆంగారికో ఖనిజ 

ములను గూడ ఆలోనాొ ఖనిఖములలో నోక భాగముగా 

ఖొవించనచ్చును గాని, వాని కత త్తివిధానముల ననున 

గించి ఫాధాళణముగ వాటినొళ వేడు తరగతికి చెందిన 

ఖనిజములుగాో చర్చించుటకద్దు, చేలలొగ్గు (రాతఎజొగ్గు) 

ఇెట్రోలియను మొదలగునవి ఈ తరగతికి కేందినవి, 

ఆర్థిక కవిజములు 

ఆర్థిక అనిజములు వాటి నైజమద = ఆర్థిక ఖని 

ములు పాధారణముగా [ప్రకృతిలో వరికు[క్రమైన స్థితిలో 

దొరకవు వీనికోవాటు అచేకరకములై న యితర నిరుజి 

యోగ ఖనిజములు కలిసీయుండును పీటివి 'గ్యాంగు' 

(Gangue) క ' అనార్థిక భనిజము'లందురు ఒక 

యార్థిక ఖనిజనిధిలో చాలదోట్ల నొ రక మైన యశార్థిక 

ఖనిజములు కలినియుండును సాభారణనుగా వీటిలో 

నున్న ఆర్థిక ఖనిజమును మాత్రము విడదీసి ఉవయో 

గించుచు మిగళా ఖనిజములన్నీంటిని జారవేయు 

చుందురు శాలి యొక్కొక్కప్పుడు ఈ యనార్జిక 

ఖనిజములలోగూడ కొన్ని యువయు క్షమగుచుండును 

అప్పుడు వానితో గలిసియుండు ఆర్థిక ఖ నిజము తక్కు 

వగానున్నను, లేక తక్కువ విలువగల దై యున్నను దీనిని 

లాభఛచాయకముగజే (తన్వి వీపి ఉనయోగింనవచ్చును 

ఇట్టి యభార్థిక ఖనిజములకు ఉచాహారణముగ నీ(క్రిండి 

వానిని ేర్కొవవచ్చును చూర్ణము (శాళ్చ్రైటు 

6388, సున్నపురాయి (61 1088), కుద్దమన్ను 

(2౪9), నృటికవుశాయి (౧18112, భూన్ఫటికము 
(శెల్పారు fellspar), మాతిక్రము (వైనైటు pyrites) 

మొదలై నవి నీటిలో కొన్ని, రోడ్లు మరి కట్టడములికు 

శానలిసీన కంకరగాను, సున్నపురాయి మొదలగునవి 

(దవేశారులుగాను (టబ) మాతీకను గంభకోక్ప శ్రీని 

ఉవయోగవడగలవు, 

చాలచోట్ల ఆర్థిక ఖనిజములు లిరినిగా నునయోగింన 

విడు చున్నను, అట్టి ఖనిజములు దొరకు అన్నిశోట్లలోను, 

అలి అన్ని ననుయను.లందును లాళడాయశముగా వరిగ 

ణంచవిడక పోవచ్చును అవి యార్థిక భనిజములుగొ 

నువయోగింపవడగలవా లేదా యను నమన్య ఎన్ని యో 

వినసయనుణవ నాధాళవడీ యుండును మొదట, అన్ది 

ఖనిజములు ప్రకృతిలో శగురీలిని శేందద్రీళరించండి యుండ 
వకెను వీలయినంత తక్కున ఖర్చుతో వానిని భూమిలో 

మండి |త్రవ్వికీనీ వానితోగలసి యన్న యితర అనార్థిః 

ఖనిజములనుండి మనాయానముగా విడదీనీ వాని నున 
యయోగించు స్థకిలోని! కెచ్చునట్లుండనలెను అట్టి అర్థిః 

ఖనిఆంముల యొక్కగాలి, బానినురిడి తయాకుకేసి నాడ 

ఇడు వస్తువుల యొళ్కగోని (క్రయన్మికయముళ ధరకు 

97 vee 



ఆర్థిక లవిజములు 

శగురీతి నుండనలేను అట్టి ఖనిజముల నిధులు దొరకు 
చోట్లు రాకపోకల కనుగుణ్యముగా నుండు ట క్యావళ్య 

కను 

ఇట్టి విషయనులన్నియు నొక నమయమునుండి మరి 

యొక నమయమునకును, ఒకశోటీనుండి చేరొకచోటికిని 

చూరుచు నుండనచ్చుమ గాన ఆర్థిక ఖనిజములుగా మ్ 

యోగింపబడు భినిజము లన్ని చోట్లను, అన్ని వేళల 

యందును లొకకరముగా నువయోగింపలడజాలిక 

పోవచ్చును అల్యూమినియం నూటికి 20 85 పాళ్ళు 

శాసాయనికముగా కళినియున్న మన్నులు (0198) పాశ్చా 

రణముగా (వ్రతిశోటను ఉండునుగాని చానినుండి యా 

ఛాతువును శేలికగా విడరీయు విధాన మింతవరకు 

కనుగోనబడనందున నలి యార్థిక ఖనిజములు గాచేరవు 

మాటికి 80 వంతులు లోహోము (1101) గల ఖనిజములు 

ఉన యోగపడకళ పోవచ్చునుగాని నూటి కొక్కనంతు 

ఛాళువులున్న తగరపు ఖనిజములను లాథకజాయళముగా 

త్రి తీయవచ్చును అళ్లు ఇంగొరము, బ్లైటినము, 
శేడియం, మొదతైన విలువగల భాతువులు, నిధులలో 

కొన్ని రితలలో నొక నంతు ఉన్నను, అలి లోళఛాయక 

ముగ పరిగణీింనదిడును 

కలిగాక, (వ్రస్తుళ మందుకు సనిశి రావనుకొన్న కొన్ని 

ఖనిజములు కొంకశాలను తరువాత నెంతో యువ 

యుక్తము కావచ్చును ఉచావొరగామునకు నునదేళ 

మందు అక్రకవు గనులలో దొరకు కల్ (రంగ) అను 

ఖినీజమ్ము చాలళాలమునరకు వనికిరానీదిగా పొర వేయ 

విడు చుంజెడిది శాని గత యుద్ధశాలములో ఛానికీ 

(ప్రాముఖ్యము నచ్చినంథున, ఇదివరలో |త్రమ్విపోపిన 
భాశికున్సలనుండి కూడ గరికీయుట జరిగినది 

ఆర్థిక ఖవిజనిధులు = నాలి వై జములు పట్టుక " అర్థిక 

భిగిజనిథులు (పళ్ళతిలో "పెక్కువిధములుగా చేర్చోడి 

యున్నవిగాని వానిని ముఖ్యముగా శెండుకగలుగా 

విభజించవచ్చును (1) కెయిన్ నిధులు (య 6ఖం॥౫) 

(8) పొరల నిధులు (604401 6ఖింజుల్ను వీనిలో మొద 

టీవి భూమిలోవలి భాగమునుండి వగుళ్ళచ్వార సై! 

(వనహించుచువచ్చిన శిలాద్రనము (289) మూలమున 

గొని చాక వేడిమి, సీడనముతిత్రోగూడి అట్టు (వవ 

హించుచు వచ్చిన (బ్రావణముల (801011008) మూలమున 
గావి యేర్చడినవి కల్మావవము ఘనీళవించునప్పుడు 
తనుతను విశిష్ట గురుత్వమూలమున చేర్వేరు నిధులుగా 

చేర్చడిన ఖనిజములలో మాగ్నశైటు (916119) 
(కోమైెటు (Chromite)), ఇళ్ళెనైటు (19004) 

మొదలైనవి 

శిలా ద్రవములలో గూడ నళేక విధములయిన ఛాతు 

వులు (16218) ఇతర మూలక ములు (61600814) చాయు 

దావనున (9880064 81809) గాని, (ద్రవరూవమున (88 

5126) గానీ యిమిడియుండి భూమిలోవలనుంచి కొంశ 

పైకి చొచ్చుకొని వచ్చుచు చల్లివడుచు. నిధులుగా చేర్చ 

తును ఇట్టి నిధులలో తగరము, టంగ్ స్టన్ (Tungsteh), 

శాగి, సీనము, వండి, ఐంగొరము మొదలగు ఛాకుఖనిజ 

ములను 'పేర్థానవచ్చును. వీటిలో గలనియుండు అభార్జిళ 
ఖనిజము లవేళము గలవుగాని వీనిలో గొన్ని పృటి 
కము (028౯2) చూర్థికను. ((శ్యాల్సైటు. 01410) 
భూన్ఫటికము (ఫేల్చ్పారు = [008% హారిళుల్సికము 

(కేరైట్సు 321%) మున్నగునవి ఇదే శెగకు సంబం 

ధించిన అలోవా ఖనీజములలో అక్లకము, మెరుగునుట్టి 

మొదలగునవి యున్నవి ఇట్టి వెయిన్నిధులు పొధారణ 

ముగా భూమిలోకి చాల యేటచాలుగా నుండును 

భూతలమునకు సమీవముననుండు అంకర్ణలము 

కొంతవరకు అన్గువూరితమై యుండుట వతనను, మరి 

యికర శారణముల వలనను, అదినరలో 'నేర్పడిన ధాతు 

ఖనిజములను కరగించుకొని తిరిగి భూమిలోనుండు వగుళ్లు 

'మొదలగుచావిళలో చవేరురూపమున ఖనిజ నిధులనుగా 

శేర్పరచుట జరుగుచుండును ఇట్లు శేంద్రీళరింపవడిన 

నిధులు మొదటివానిశంచు విలువగలవై యుండును 

ఇట్లు "ండవతూరి ఖనిజనిధు లేర్చడుట (గ6000ర8గy 

ennchment) అనబడును ఉదాహారణకు రాగి, వెండ్కీ 

గంధకిదములను శెన్సవచ్చును నురికొన్నిచోట్ల సున్నపు 
శాయి (Lime $1018) మొదలైన రాళ్ళను కరగించి 

శాటిస్థానే వేశ్వేరు ఖనిజ నిధులనుగూడ “ేర్నుట ఆరుగు 
చుండును థూమిలోనుండి వెశివచ్చు నీటితోను, ఇతర 

(ధానణములచేతను ఈ నిధులేర్పరువబడు చుండును ఇట్లు 

ఖనిజము లేర్పడుట (Motnsomntm) అనబడును 

na 



కొన్ని భాతువులు, ఖనిజములు సాధారణ రాసాయ 

నిక విధానముచే వియోగము (04౦౫008100) చెంద 

కుండుట వలనను, ఇనుక మొదలగు ఇతర వస్తువులకంళు 

వెక్కున విశిష్ట గురుత్వము గలిగియుండుటశేకను నీటిలో 

కొట్టుకొవిపోయి, కొన్నికొన్ని శోట్ల శేంద్రీకరింపవడును 
ఇవి ఛాలివరకు విఘటన చెందిన (01521681164) చాళ్ళ 

నుండి జనించినవి ఇట్టి ఖనిజ నిధులను నడీనిధులు (01804 

or aluv12]) అందురు జంగారము శగరవు ఖనీజమైన 

(శ్రపుశారేయికము (శాసిటర్రై టు 28114016) తిరు 

చాన్మూరు అంధ్రతీరముల దొరకు మోనళైటు 

(Mononte) మొదలగున వీ జాతీకి కొంతవరకు 

ఇెందినవి క్ 
వీటియడుగున 'నేర్చడిన శాళ్ళ (వయం 

100k8) తో గూడిన ఖనిజములుగూడ చాల గలవు ఇవి 

సాధారణముగా రకరకములైన రాతిపొరలలో (నయ 

mentary rocks) నిధులుగా నేరృడియుండును వెయిన్ 

నిధులవళె నివి యెక్కువ యేటచాలుగా నుండవు కొన్ని 

నిధులు (మన్ను, ఇనుక ఖినిజనులు) నీటిలో కొట్టుకొని 

వచ్చి యేర్చడినవి మరికొన్ని నీటిలో రాసాయనిళ 

అవషేసము (2106012600) వలన గలిగినవి (ఉదా। 
కొన్ని మన్నవురాళ్ళు, లోవాఖనిజములు మొదైనలి ) 

మరికొన్ని సముద్రజలిను ఎండవేడిమిశే ఇగిరిపోయి 

నందున ఆ జలములో ఇమిడియున్న అనణశులు పొరలు 

పొరలుగా వేర్చడిన నిధులు ఇట్టి లనణవిధులుగూడ 

నవేకములున్నవి సాధారణముగా రాకీయుస్లు నిధులు 

ఎక్కువగా నున్నను, ఒకేచోట అనేక అనణములు పొరలు 

పొరలుగా నుండుటగలరు ఆర్మనీలో స్టాన్ ఫర్టు (Stun, 

మగు అనుశోటనుండు లనణ నిధులు చాల వ్రన్ద్ధి 

అంగారిక ఖనిజములుగూడ నీటియడుగున 'నేర్చడిన 

శిలలో చే గలిపియుండునుగాని చాని వుట్టుకలో కొంత 

వ్యళ్యానమున్నది _వచెస్సిన ఖనిజములన్నియు చాల 

వరకు అదినర 1 భూమియందుండిన రాళ్ళు ఛిన్నాథిన్నము 

అగుటవలన వర్చడినవి శాని బొగ్గు మొదలగు ఖనిజ 

ములు కోట్ల నంనత్సరనుల [తము వుట్టివెరిగిన చెట్లు 

శేనులు నీళ్ళలో కొట్టుకొనిపోయి, పెద్దపెద్ద నరన్సులలో 
వడి యిమక, నున్నులొరలతో శస్పబడుటవలిన జనించి 
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ఆర్థిక ఇవిజములు 

నవి జుట్టి చెట్లుచేనులు వేరుచోట్లనుండి కొట్టుళొనివచ్చి 

యిప్పుడు బొగ్గుజన్న చోట పూడ్చజడినవవియు, ఆచ్చట్టే 

ఫుట్టీ నెరిగి వూడ్చవిడినవనియు కండు భేదాల ప్రయ 
ములు గలను, ఒక్రొకచోట ఇనుకరాతి పొరరినుధ్య 

చాల భొగ్గుపొర లుండును ఈ పొరలలో శార్జీకముగా 

నుపయోగించునవి 28 నుండి 100 అడుగుల వరకు 

మందము గలిగియుండును 

చిట్రోలియం నిధులు అంగారక పచార్థములనుండి 

యుద్భవించినవవియు, అట్టి వస్తువులతో శెట్లుచేనులేగాక 

జంకు పంబంధ మైనవిగూడ గలవనియు కలియుచున్నది 

ఇదిగాక "పెట్రోలియం అనంగారళ వస్తువులనుండి 

భూమియంచే రాసాయనికనుగా నుద్భవించివదనికూడ 

కొందరి యల్నిప్రాయము కాని డీని శెక్కువ ఆధార 

ములులేవు బొగ్గునలెవే "వెటోలీయం కూడ నీటియందు 

జనించిన శిలిలలో చే కలినియుండును ని దీవిళోగూడిన 

శాకిపొరలు, నరం్యధ్రములు (ౌయయికలి గాకు కొన్ని 

విధములుగా నుడతలువడి (01460) నంగియుండవ లెను 

ఇది నీటకం'పె కేలికయగుటచే, భూమిలోవలచే నీటివై 
శ్రేలచుండును "పెట్రోలియం. నిధుల వైశాగమున 

"పెట్రోలియం వాయువు (Petroleum gas or natural 

శోక) గూడ కొన్నిచోట్ల వేర్చడియుండును 

ఆర్థిక థినిజవిధుల సరిశీలన = వానివి శ్రవ్యి తీయ 

విధావములు ఆర్థిక ఇనిజముూలను లాభచాయకనుగా 

తవ్వి తీయుట్నా మొదట ఆయాశోట్ల నున్న ఫలు రోకము 
అగు రాళ్లను, వాటి గుణములను భాగర్భళిత్రరీళ్యా 

పరిశీలించి, పటములు (9898) శయారు జశేయుదురు 

ఆర్థిక ఖినిజము లున్నవని 'శెలినీనన్స, లేళ దొలకవచ్చునని 

యూహించినను తగు స్థలముళందు,  చిన్నగోతులు 

(18) కందక ములు, (హయండీంి) క్రవ్విగాని శః డీల్లీంగ్ 

(dnlingై మూలమునగాని వాటి ఉవికియొక్క 

వైశాల్యమును సరిశ్సీలించి, ఖనికనుల నిధులు, వాని 

విలువ మొదలగు విషయములను సుమారుగా అంచనా వేసి 

శాలిని (త్రల్వి వీయుటథై గనుళేర్పరుచుడుడ అట్టి 

గనులు నీరు రై లుమార్గము లేక యికరవాటలు 

మొరలు గాగల ననకులన్నియు నరిజాచుకోనిన వెనుక వే, 

మొదలు "వెట్టజడును 



ఆర్థిక ఇగిజముణు 

అర్థికేఖనీజపుగనులు ముఖ్యముగా శేండురకములుగో 

నున్నవి మొదటిది థూమివైనుండియే. లోతుగా 

గోతులు (తమ్వితీయునవి పనిని శ్వారీలు (quarries 

అందురు శెండనది, భూమీలో పొరంగములుగా శ్రవ్వి 

క్రియన€ సనీనిలో మొదటిరకపుగనులు, ఖనిజములు 

భూమి వైనవే దొరకుతోట్లగాని, లేళ ఖనిజము లెక్కున 
విలువలేనివై చాల రక్కువ ఖర్చుతో (త్రవ్వి కీయబడగల 
శోట్లను, ఇంకా యిట్టి యిశర వందర్భములలోను 

తీయుదురు ఇవీ పొాధారణముగా 100 ఆడుగులకంశు 

ఎక్కువేలోతు ఉండవు కాని, ఒక్కొక్కప్పుడు 400 
600 అడుగులనరకు టొడ లోతు ఉండుట గలదు 

కొన్ని లొగ్గుగనులు, సరికరాళ్లు కట్టడవురాళ్ళు మొర 

కైన ఖినిజముఖ గను లీజెగకు 'కెందినవి ఇట్టి గనుతిందు 

హమియండుండి వచ్చు ఊటనీరేగాక వర్గవువీరుగూడ 

శేరుచుండుటశేశ ఆనీరు పైకి తోడుటకు వ్యయనుధిక 
ముగా నగుచుండును 

సొరంగవుగనులు, భూమిలో లోకుగానున్ని ఖనిజ 

నిధులను |కవ్వికియుటకును, లేశ భూమి వైభాగము 
నుండి క్వారీజచ్వారా (తవ్వుటకు సాథ్యముగాని, నీధు 

లను (శవ్వుటకును ఉన యోగింతురు భూమి వైళాగము 

నుండి కావ్సలు, లేక యేటనాలుగానున్న సొరంగముల 

చ్యారా ఖనీజము లున్నచోట (వ్రవేశించి వానిని తన్వి 

శీయడదురు. ఖనిఆనిఢి శేరిననిదన చానియంటే శగురీతిని 

వేర్వేరు పొరంగములను తవ్వి ఖనిజమును భూమిపైకి 

కీయుడురు, ఈ పొరంగములు సట్టాలమీద నడచు తొట్టి 
ఇండ్లలో ఫినిజనును "నకి తీసికొని పోవుటకును, సలి 
వారు నడుచుటకును, వెనుండి పరిళుక్రమైవగాలి పొరు 

టకను తగినట్టు వెడల్పు, ఎత్తు గలిగియుండును ఇట్టి గను 

లలో రొకొక్క ఖనీఖమునకు సంజంధిం చిన వమస్యలు 

అపంభ్యాకములుగా నుండును. సాధారణముగా నన్నీ 

గనులలోను నీరూరుచుండును ఆ నీటిని వైకి తోడుటకు 

సంవులు వర్చాటు చేయుచుండనలెను ఖనిజముళము, 

వాటి నంటియున్న శీలలిను వగులగొట్టుట శై వాడు 

శ్రేలుతునుందు నుపయోగించుటళే జనించు విషబాయున్న 

అను, తదితర విమవాంమవులిను "పెకి ఫంపుటనై పరశు క్ట 

మైన గాలి గనులలోనికి వచ్చున '్లేర్సాట్లు చేయ న లెను, 

బోగ్గుగనులు సుమారు 8000 అడుగులకం'పె ఎక్కువ 

లోతుగా నుండవు ఇని కొన్నీ ధాతు ఖనిజములగనులు 

10,000 అడుగులకంశుగూడ ఎక్కున లోకుగా 

నుండును అట్టి గనులలో భూమిలోని$ పోయినకొలదీ 

వేడిమి యక్కువగుచుండుటచేశ _వెనుండి పంపెడు 

పరికుక వాయువును చ 'ల్లివిరో చి పంవనలసీ వచ్చుచుండును 

(ప్రవంచములో చాలాచోట్ల బంగారపు గనులు 10 వేళ 

అడుగులవైగా లోకుగా నున్నవి కోలారులో నున్న 

బంగారపు గనులుగూడ నట్టివానియందు 'కేరినవే ఇట్టే 

లోతుగల గనిలలో, నున్న శిలలవీడనమునఅన 

ఉక్కొక్కప్పుడు శాళ్ళు తమంఠటళామే (నేలుముండి 

(Rock barat) ప్రమొదములు నంథనించుచుండును 

అఫ్లు కొన్ని బొగ్గుగనులలో కొన్ని ఇాయువులు అగ్ని 

సోకగానే (వేబటగాని, మండుటగాని సంకవించి (క్రమొ 

దములు కలుగుచుండును ఖనిజములు (తన్వి రీయగానే 

వెనున్న కాళ్ళు విరిగి వడకుండ కర, లేక యినుప 

దూలములు, స్తంభములు, పోటీ'ఛెట్టి యుంచుట గను 

అలో సామాన్య విషయమే కొన్ని బొగ్గుగనులిలో బొగ్గు 
తీయగానే భాశీయైన స్థలమును ఇసుకతోగాని నురి 
ముతరశాళ్ళ ముక్కలతోగాని నింపుచుందురు ఇట్లు 

చేయుటచే గనులలోని .వైభొగపుళాయి విరిగి వడకుండ 

నుండును ఇట్లిమకతో నింపుట సేండ్ స్టోయింగ్ (04 

కంళ15ఖి అనబడును ఇంకను ఇట్ట నమన్యలవలన నే 

అక క్కర్చుడు, ఖనిజ నిధులు బాగుగా నున్నను, 

బాని సేకరణ లాభబాయళముగా నుండదు చిటోలియం 

గనులు పైైజెప్పిన గనులవలెగాక మొదట బోరింగుల 

చల్లి నీ ఖనిజమున్నదని శెలినినచోట, స్రైనుండీయే 
వంపుల బేర్చరచి గొట్టముల చ్వార దీనిని వెకితీయ 

దురు వీటిని నూనెబావు (01 78118) అందురు 

ముడిధివిజములను కుక్రవరచుట |= ముడి ఖనిజములను 

గనుఅనుండి |క్రవ్వికీనిన వెనుకవాటిలో వివిధ పరిశ్రను 

అకు పనికినచ్చు ఖనిజములను వేరులేపి శుశ్రపరుచుడురు, 

కిట్లు కక్రపరచ్తుట టర్ (డైన్సింగు (O78 ర[0811 

అందురు వైన జెప్పినట్లు అలోనాఖనిజములను చాలవరకు 

ఆ రూపములలో చే పరిశ్రమలలో 'నాఢుదురు అందుచే 

వీటిని సృక్టనరచుట అనగా వానితో. (లనియన్న 
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అబార్థిక ఖనిజములు, రాళ్ళు మున్నగుచాటిని తీసీ వేయు 

టయే అట్టి ఖవిజిములన్ను రాళ్లను, చేతులలో 'ేరివే 

యుట, ఖనిజములను నీటియందు కడుగుట, మొదలగు 

విధానములడే వేరుకేయబడుచున్న వి ఛాకు ఖనిజము 

అను కుఖ్రవరచిన తరువాత, వాటిని కరగించిగాని లేళ 

ఇతర ఛాసాయనిక విధానములశే గాని, వాటిలోమండు 

ఛాకువులను 'వేరుజేయుదురు బంగారు మున్నగు కొన్ని 

ఛాకువులు ఆరావముళోనే శాళ్లయందు మిశమై 

దొరకుచుండును అట్టి ఛాకువులను 'నేళరించుట సులభ 

సాధ్యము ఆ ఛాతువులుండు 4లలను మెక్తగా పొడీ 

గొట్టి నీటియందు తగురీతిని కడుగుటటచే ఛాతునలు 

ఛా౭నరకు విడిపోవును చివరకు మిగిలిపోయిన కొంచేము 

కాగమును రాపాయనిళ విధానములవే "నేళరింతురు 

ఖనిజములలోని ఛాతువులను చీకరించుటకు ముందు 

ఒక్కొక్కప్పుడు వేర్వేరు విధానములచే వాటిని సం'శేం 

ట్రీకరింప'జేయుదువ ఇట్టి విధానము లనేళములు గలవు 

ఉచానారణమునకు ఆయస్కాంతములబే విడడీయుట 

(Magnetic 00602609) నురుగుచే విడడీయుట (Froth 

floatation) “పేర్కొన వచ్చేను ఆయస్మాంతముచే 
చొకర్ణించలిడు ఖనిజములు నునాయానముగా వేరుచేయ 

జడవచ్చును  నురుగుచే 'వేరుడేయబడు విధానము 
ఇటీవల కని"వెట్టనడినదే, ఇది యెక్కువగా గంధకిద 

(నర్రై ఎడు) ఖనిజముల కువకరించును. ఖనిజము 

అను మెత్తగా పొడిచేసి, కొన్ని శాసాయనిక వమ్తవులతో 

శాటు నీటిలో కలిపి రాలసేపు యం(త్రనవియమున 

చిలిశదరు అట్లు చేసినప్పుడు గాలిబుడగల వలన వీర్పడిన 

నురుగుళోవొటు ఖనిజకంములు వేరయి, యితర 

ఆనార్లిళ ఖనిజములు నీటి యడుగుభాగమున 'కేరును 

ఇటీవల ఈ విధానము అలోసా ఖనిజములు నంశేరద్రీక 

రింవబడుటకు గూడ కొలదిగా .నవయోగింపబడు 

చున్నది ఉత్తర (వ్రజేశములోనున్న భీలేరి గనులలో 
ఇదివరకు వనికిరాదనుకొన్న నున్నవురాయి వీవిధమున 

జాగుషరచి యిప్పుడు సిమెంటు తయారుకేయు 
సన్నారు 

ఇనున్ను మొదలగు లోవో ఖనిజములినుండి ఛాతువు 

లను వేరుచేయటకి వాటీని బొగ్గు మరికొన్ని (ద్రవ 

ఆర్థిక ఖవీకములు 

శరణ వన్తువులతో (111౫౫) జేర్చి శొలుములలో కర 

గింతురు ఈ విధానమునందు ఖొగ్గు వేడిని అల్లింన 

కెయుటయేగాళ రాసాయోనికముగా గూడ వనికేయును, 

యం మొదలగు ధాతువులను ఖనీజముల 

నుండి విడదీయుటక్షై విద్యుళ్ళ కీ విరివిగా నవనరము 

ఈ విధముగా నొర్థిక ఖనిజములు లాకచాయకములుగా 

నుండగబగుట ఇాటియందున్న ఛాకువులను వీడడీయు 

నద్ధతుల వ గూడ నాధారవడియుండును 

ఆర్థిక ధివిజనుణు, వానినుండి యత్న క్రియగు పదార్థ 

ముల ఉపయోగముణ ఆర్థిక వినిజనుల యొక్కయు, 

ఇానినుండి తీయు ధాతువుల, ఇతత నన్తువులయొక్కయు 

ఉపయోగము అసంఖ్యాక ములుగా గలవు మనను 

[ప్రతిదినము 'వాడుకొను “సెక్కు. వస్తువుళందు ఖనిజము 

శేడోయొక రూసము వహించియుండును ఉచానోరణకు 

శాగికములందు సుద్దమన్ను (౦1108 య) పూత 

యుండును 'వెన్ఫిళ్ళ ములుకులు మెరుగుమట్టికో 

తయారుచేయుదురు (ప్రతి చిన్న మేపగూడ ఇనుము 

ఖనిజములనుండి తయొరుగాబడిన యినుముతో చేసినదే 

కొన్ని ఖనిజములు చాలి అరుదుగను, స్వల్పపరిమొణ 

ములలోను దొరకినను, వాటి (ప్రాముఖ్యము చాల 

ఎక్కువగాథున్నరీ కేజాతువు ('కిడియం) కిరణాశువు 

(యుశేనియం మొదలగు ఛాతువుల ఖినిజము లిందుకు 

శార్కాణము. ఇవిగాక చెక్కు ఛాళువులు, వివిధము 

కైన ఛాతుమి[శణములను (1800) తయారుచేయుట 
యండువళరించుచున్నని కొన్ని మిశ్రణములి యందు 

ఒక్కక్క లోఫాము మిగుల కొలదిగా నున్నన్సటికిని 

ఛాని కలయికనలన మార్పు చాల యెక్కువగానుండును 

మాటికి ఒక పాళభుకం'టె తక్కువగా రోచాకువు 

(వెనాడీయం) అమభాళువు చేర్చుట నలన ఉక్కు కెంతయో 

బలము ఛేకూరును అబ్లే చండాళువు (టంగ్స్టన్) 

అను ధాతువు గట్టికనము ఎక్కువగల యేక మిశ్రణము 

అలో నువయోగింురు భూగర్భశాన్రజ్ఞులకు మాత్రమే 

ఇెలిస్ సరశ్రమలలో 'నెందుకు పనికిరావనుకొని తరుపరి 

'యెంతో నువయు క్షముళైన కొన్ని ఖినిజము లిటీవల 

నవేకము గన్బించుచున్నవి శృమిరూపీజను (వర్మిక్యు 
లైటు (Yermloulte), నిల్లిమన్తైటు. (SIHumanke) 

zn 



ళ ఇగిజముణు 

దలగు ఖనిజము లిటునంటివి, ఇట్టీ ఖనీజముల నంఖ్య 

ని ఉపయోగములు చాబాటి శక్కువగునునే యున్నవి 

భారతదేశపు ఇవిజవంనడ _ ఇళరగేశములతో గల 

తమ్యుత = [ప్రపంచములో చేదేళమందును దానికి 

వలసిన ఖవిజములన్నియు దొరకవు కొన్నీ చేళము 

దు ముఖ్య ఖవీజనంవర 'యెక్కునగా ముండును 

చుదేశ వివిధ దేశములవధ్య భనిజముల 'యెగుమకి 

ఎముతులు వర్వసామాన్యముగా జరుగుచుండును 

సంపద యెక్కువగా గలిగి వానిని ఉపయోగించు 

శాననులను ాగుగ చక్కజరచుకొనిన జేళములు, 

(కవిషయములందును. రాజ్యాంగ విషయములందును 

ఎందడుగు వేసే యుండును భారత రేశములో ఇతర చేళ 

)లవలెనే శావలసీన ఖనిజము లన్నియు పూర్తిగా 

(పోయినను కొన్ని ముఖ్య _ఖనిజనంసదలలో 

1 ఇతరదేళముల ఇంత మా(తమును దీనీపోదు, 

0లో ముఖ్యముగా కేర్కొనవలవీనవి, కిరు 

నూరు తీరమున దొరకు మోనవైటు ఇనుక 

000216 8బరేఖ్సి అయోరజళారిజము (ilmenite), 

కళము (మంజు మాంగనము (m80g2n686), ఇనుము 

9), అల్యూమినియం. (గయల). ఖరిజములు 

అది సంవళ్ళరముల (ితమువరకు మనబేళపు ఖనిజ 
)లు ఎక్కువగా ముడిస్థీకిలోచే యితర దేశముల 

బక్లుకి యగుచుంజెడివి శాని యిటీవల శాటిని 

కినంకవరకు మనదేళనుంచే యుపయోగించుచు 

ర్నిభాకువులిను గూడ నిచ్చటజే తయారు జేయ 

గాట్లు జరుగుచున్నవి నునకు శానలనిన 'వాటికం'శె 

శ్కావగానున్న ఖనిజములను కొన్నింటిని మాత్ర మితర 

ముల శెగునుతి చేయుచున్నాము మనకు కావలసిన 

]ళములను దిగుమతి శచేసికొనుచున్నాము 

మన 'జేళమునుండి యెగునుకియగు ముఖ్యఖనిజములు 

కళము, మాంగనము, లోపాభనిజనులు, బొగ్గు మొద 

నవి, వెల్లూరు, హజారికాగ్ జిల్లాలలో దొరకు అక్ర 

ము గాలి (్ర్రసిద్ధికలది ఇచ్చటి కార్డులు అ్రకమును 

బచటి షొరలుగా చీల్చి, కత్తిరంచుటలో నపామాన్య 
గు నిపుణత గాంచిరి అ(శ్రకము ఎక్కువగా విద్యు 

(9శ్ర నిర్మాణమునం ధువయోగింనబడు చుండుట 

శేశను ఆ వరిశ్రమ యింకా మనేళమునం దఖివృద్ధి 

చెందనందునను ఆ భకమింకా చాలవరకు ఎగుమతి చేయ 

వరుచున్నడి మేలిమి రళమునకు చెందిన మాంగనము 

లోవాఖనిజములు మనదేళమం దపొరముగ నున్నవి 

ఇట్లున్నను మనదేశమం డింతనరకు నునకు కావలనీన 

యినుము, ఉక్కు తయారగుట లేదు ఇటీనల నుధ్య 
|బ్రజేశమునందు భీల్లాయి వద్దను, ఒరిస్సాలో రూయిర్ 

శేలావద్దను, జెంగాలులో దుర్గాపూరు వద్దను "వెద్ద"వెడ్డ 

యినుము, ఉక్కుక ల్యాగారముల చేర్పరచుటకు [ప్రయ 

త్నములు సొగుచున్నవి 5, 6, నంవత్సరములలో మనకు 

శావలపినంత యినుము, ఉక్కు. ఇచ్చటనే తయారు 

శాస్లదని యంచనా చేయబడినది నున చేశమందు విరి 
విగా దొరకు జాశ్చ్సైటు (380౫9) నుండి అల్యూ 
మినియం శయారుచేయుటకును, మోన శ్రైటు మొదలగు 

ఖనీిజములనుండి వలువిధముల నువయోగింవబడు అణు 

శక్తిని కయారు గావించుటకునుగూడ పర్చాట్లు జరుగు 

చున్నవి మనకు శానలసీనంత "పెట్రోలియం మనచేశమం 
డింత వరకు దొరకనందున ఈ ఖవిజమునసై తీవ సరిళో 

ధనలు జరుగుచున్నవి అదిగాక యితర దేళములనుండి 

ముడి సెటోలియం కెప్పించి మన దేశమందు బొంళాయి, 

విశాఖనట్టణములవద్ద, చొనినుండి 'స్మెటోలు, !రోనిన్ 
మొదలగు నూనెలు, శదితరవన్తువులు తయారు్లేయు 

శిద్దెనిర యంశ్రాగారములు చెలికొల్పబడుచున్న వి 

ఈ [క్రింద కొన్ని ముఖ్యఖనిజముల పేర్లు అవి యొక్కు, 

వగా నుళ్చ త్తియగు బేళముల"సీర్లు ఇవ్వబడినవి నొటి 
(క్రంద మన జేళమునందు 1954 న నంనత్సరమున ఉత్స త్రీ 

యయిన కొన్ని ముఖ్యఖనిజములు, వాట్ నిలువలు 

కవ్వబడీనవి 
వొగ్గు అమెరికా, జర్మనీ, ఇంగ్లండు, రష్యా 

పెట్రోలియం := అమెరికా, రమ్య, వెనుజులా, రుమే 

నియా, ఇరాన్ (జర్మనీ, ఇటలీ, (ఫ్రొన్సు, ఇంగ్లండు, 

జపొనుదేశములలో 'స్మటోలియం చాలికక్కువ ) 

ఇనుము $* అమెరికా, రమ్యా ఇండియా, (ఫొన్సుః 

ఇంగ్లండు జర్మనీ ల్ 

అత్యామినియం = ఫొను, అమెరికా, హంగరీ, 

ఇటలీ, ఇండియా 

7 



శగరము = మలయా, బొలివియా, డచ్చి యీస్టు 

యిండీస్, (అమెరికా, రష్యా, (ఫ్రొన్చు, ఇటరీ, జపొను 

శేళములలో నిడి శాల తక్కువ) 

కుత్తనాగము (10) = ఆమెరీశా కెనడా, ఆష్ట 

లియా (ఫ్రాన్సులో తక్కువ ) 

వర్గకా రేయిజము ((కోమైటు Chromite) రష్యా, 

టర్కీ, దడీణరొడీమీయా 

మాంగవను (కఃగ్యకవి6క0) = రష్యా, ఇండియా? 

శుభా (గోజ్డుకోష్టు, దతుణ అ్రీశా, (ఫ్రాన్సు, జర్మనీ, 
ఇటలీ జపొనులలో తక్కువ ) 

చండాతువ (టంగ్స్టన్ Tungsten) = చలా, ఇరా, 

మేలయా, అమెరికా (రష్యా, జర్మనీ, ఇటలీలలో 

శక్కున ) 

ఐంగారము దతీణ ఆఫ్రికా, రష్యా, కెనడా, ఆస్ట్రే 

లియా, ద&ణ రొడేషియా (ఇండియాలో తక్కువ ) 

వెండి మెక్సికో, అమెరికా, కెనడా, అనే 

చిరూ, (ఇండియాలో తక్కువ, ఇటీనల కుత్తునాగము 

నీనవు గనులలో కొలదిగా దోరకుచున్నది ) 

పొదరనము (140031); న్పెయిను, అమెరికా 

అధ్రకమ ఇండియా, అమెరిళా, రష్యా 

మోనకై టు (16080203). ఇండియా, (విల్ 

నజ్రమలు (1010168) = గోల్డుకోన్టు (ఘనా), 
శర్టియన్ శాంగో, ద&ణ అఫ్రిశా, |జెకిల్ 

లిథిజను (గ్రాఫైట్ (60208) కొరియా, అస్ట్రే 

లియో జర్మనీ, సిలోన్ 

కిరశారుపు (యురేనియం) = 'జెల్టియకా కాంగో, 
శెనడా (కొం ఆస్ట్రేలియా, ౪మెరిశా గూడ) 

1964 న వంవళ్చ్సరమున ఇండియాలో నుత్స తియైన 

కొన్ని ముఖ్య ఖనిజనులు, సుమారుగా ఆంచనా వేయవిడిన 
వాటే విలువలు 

మొత్తము ఖనిజములి విలువ ('పెటోలియంగాశ) 
1968 లోరూ 1,18,7881,111 1954లో 

రూ 1,08,51,07,868 (ఇంశా కొన్ని ఖగిజము 
రీకింది పట్టికలో నిన్వబడ లేదు ) 

శినిజవన మొక్తను నీలున హూ, 

బొగ్గు $0 11881) టన్నుల 61,06,81,841 

అర్థిక హైగోళకాత్రను 

ఖవిజము 'మొక్రము విణన ద 

మాంగనము 14880 4 1641142 

ఆశ్రకము 122! జబాంచె 156 situ 

వంగారమా క! IB బొన్సుణ 5641 $11814 

ఇనుము (థనిజమ) 4 881211 టమ్నణ 8,8 14 411 

శాగి (ఇవిజము) MULT ,, బల 

౪యోరిజకొరిజము 

(ఇల్మెకైబ) MOR» Tht 
గ్రోసైటు 4458! oo 8,044 

కన్నం 611,148 4 41 60816 

తత్తనాగము (వంశేంీ 

కృతనులు) 8811, 148481 

వెండీ 18514 వొమ్సణ 867808 

జకైటు M47 అన్ను 817/5 

నములు 1,388 కారట్లు AU 

చత్చలు (యం1168) 60018, 8 724461 

పెరైలీస్ 191% బన్నుల 1,838 

ఓలల్ (రంగునుద్ద) ణక 6 41,18 

వీ వేం 

ఆర్థికభూగోళళాష్ర్రము కరిసరములప  సంజం 
ధించి, మానవుని జర్థికచర్యలను గురించి శెలువు శాస్త్ర 

మును అర్థిక భూగోళళాన్ర్రమని నిర్వచింనవచ్చును 

(ప్రతి కౌగోకళ (ప్రొాంళమునంరును పరిసర (పకృతి! 

అనునగునట్లు మానవుని ప్రవృత్తి మారుచుండును అనగా 

వ్రదేశ భేదనునువిట్టి మానవుని ఆనోరము, దున్తులు, 

వృత్తి మొదలగునవి (ప్రకృతి కల్పించు ఆవకాళములను 

బట్టి మారుచుండును 

ఆవోరములు, ముడివడార్థములు, ఆర్థిక ఖనీజముల 

అటవిళవస్తువులు, భారీవరి[శమలు, వాటి నరభర్మా 

ముడిపదార్థముల యొక్కయు యంత్రములకే తయా 

నైన వచార్థములయెక్కయు. నరన్సర వినినుయము 

ఆం స్టేకీయం విదేశీయ నర్తక చా్యాపాఠరము లు, 

మున్నగు ఆంళముల యొక్క పరిశీంన మే ఆర్థిక భూగోళ 

కాశ్రనుందలి ముఖ్యమైన విషయము 

శె విషయములను ఇంకను మాత్మముగా తెలుపుట 

ఈ [్రిందివిధముగా ఆంతర్విభాగము చేయనగును 



ఆర్థిక వ్యవసాయ ్రణాశిక (ఇండియా) 

ముఖ్య ఆవోరమనియు నవాశారి (0066180) అవిర 

మనియు ఆహారము “కెండువిధములు, గోధురు, వరి, 

జొన్నలు, సజ్జలు, రాగులు మున్నగు ఛాన్యములి 

ఉక్చత్తి, వాటి ఖర్చు మున్నగు విషయములు ముఖ్యా 

వోరమునళు చెందినవి వవ్పుదినునులు, చక్కెర 

ఫలములు, కూరగాయలు మున్నగునవి నహాళారి ఆనోర 

మునకు చెందినవి సై రెండు శాక మూడవ విభాగము 

(్రింద వచ్చునని "కేనీరు, శాఫీ కోలో, ఓవరిటీను 
మున్నగు పొనీయములు 

ట్రే త్రి, జనున్ము, నార పొగాకు, రబ్బరు, అవిపెనార 

మున్నగునవి ముఖ్యమైన ముడిపడార్థ ములు ఈవే౦టలు 

పండుటకు అనువగు వరిస్థీతులను టార్ని విమర్శించుట 

కూడ ముఖ్యమైన వినయము 

ఖలిజనదార్థములును మూడు రకములు (1) 

ఇనుముతో నంజంధము గల లోవాముణు ఉదా = 

ఇనుము, మాంగనము, (8) ఇనుముతో నంజంధము 
లేని లోనొములు, ఉదా = సీనము, యేశదమ్ము కాగి, 

శల్యూమినియము, తగరము, (8) మిక్కిలి విలువగల 

లోనాము లగు బంగారము, వెండి, స్లాటినము 

ఇలిగాళ పెట్రోలు బొగ్గు మున్నగు ప్రార్మిశ్రామిక 
ఇంధనములు, రాకిఉన్స, కా ల్లియగంధ కిశము, 
శావీజార్కో అకకము మున్నగు అబేళ లోపాతర 

ఇరిజములుకూడ ఖరిజనంల త్తీయందలి ఆంతర్యిభాగను లే 

శ్టూలరష్థిచే ఛరశ్రమలు పటీరవరిశ్రను అనియు 

కళ్ళాగారనర్మిళ్ల్రమ అనియు, యం|త్రపరిశ్రను అనీయు 

మూడు కెరగులు యంతములను నడువుటకు నలసిన 

౪ ట్య్రత్పశ్ర్యాభారముల పొధనములను గూర్చిన షరిశీల 

నముటాడ ఆర్థిక కూగోళళావ్రముయుక్క 

విషయములలో నొకటి, అట్టి ఆధారములలో మానవ 

కృషీ, జంకు సొనోయ్యము, బొగ్గు, "మెట్రోలు, విద్యుత్తు, 

నూర్యశ క్తి, అణుళక్కి మున్నగునవి 'తెక్కింవదగినవి 
రణాణా కొశర్యములలో రవాచారులు, ర్రైలుమార్ల 

ములు, ౪ల చాయుమార్గములును చేరును అర్థిక 

భూగోళశా న్ర్రములో, వాణిజ్య మొక (ప్రభావాంళమై 

యున్నచి వివిధ ప్రాంతముల మధ్య. జరుగు ఎగుమతి 
దిగునుకి వస్తువులనుగూర్చి శెల్చు విషయ మే జాిజ్ఞము 

వివిధలేశములనుధ్య ఇరుగు ఎగుమతులనుగూర్చి ఇందు 

చర్చింవబడును వ్యాపారము కొంత విలునగలదై నను 

ఆర్థిక భూగోళళాత్త్రుమున డానికి ప్రాముఖ్యము లేదు 

అధునిక ఆర్థిక శాశ్రనశనములో మానవుని వృత్తులు 

ఆధారముగా శనుసడీనవి ఆ వృత్తులు పురాతన వృత్తు 

అనీయు, (వభాన వృత్తులలియు, నవాశారి వృత్తులనియు 

మూడు కెరగులు 

శాయలు, దుంపలు వరుట, చేవలు కట్టుట, వేటా 

ఢుట ఇవి వురాకన వృత్తులు, వీటిని అధారముగా 

గొనియే పురాతన కాలములో మానవుడు జీవిత సమర 

మును సాగించుచుండెను 

“మానవుడు శన పరినరములకు అలవాటుపడిన కొలదో 

కృతి కనుగుణముగా (ప్రవ ర్లింవశేర్చిన కొలడియు, 

[ప్రభానవృత్తులను స్వీకరించెను సకువులను పెంచుట, 

శాలక్రమమున గనులు [తవ్వుట మున్నగునవి [ప్రధాన 

వృత్తుల కుచాసారణను 

(పథానవృత్తు లాఛాఢముగా వర్చడి పౌరిశ్రామిక 

విష్లవోనంతరము అభివృద్ధిలోనికి నచ్చిన వృత్తులు నవా 
శారిన్యత్తు లనలడురు ఉదా రబాణాలు, వాణిజ్యము 

మున్నగునవి 
వ్రతీప్రాంతమునందును. ఈ వృత్తులలోగల వై నిధ్య 

మును మనుష్యుడు శేయు శృపికి (వ్రళ్ళతిదుండి కలుగు 

ఫలిళములును వరిశీరింపబడి, మానవువి వరినరములకును, 

ఆశడన౭ంబింఛు నృశ్తికిని సకున్వయము శర్చింభబడు 

చుక్నడి 
" వివిధ కౌచోశిక పాంతములలో మానవులెట్లు జీవించు 

చున్నారో, ఎట్లు సంచరింఛుచున్నారో, ఎట్లు తమ 'క్షేన్ను 
మును సొధించుకొనుచున్నారో వివరించు భూగోళ శాన్త్ర 
భాగమును ఆర్థిక కూగోళము అందురు ఇది ఆర్థిశాననర 

ములమీదను, వాటిని సాధించు పద్ధతుల మీదను [పాళాక్య 

మును |ప్రసరింవ చేయును 

యన చ 

ఆర్థిక వ్యవసాయ (ప్రజాశిక (ఇండియా). 
ఇొరతచేశపు ప్రణాళికా విధానము (ప్రకాస్యామ్య 

ఛృక్చృథము కళిగియండవలె ననువిశయము ఎల్లరిశే 

ఆమో రించజడినది (ప్రజల యొక్క ఆర్థిక వసతులను. 
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(ప్రివ్య క్ర కినచ్చు స్వజ్బ అడాయమును నునము వరిగణింప 

నలపియున్నడి ఉద్యోగాన కాళములను "పెంపొందించు 

టకోపొటు, ఉత్పత్తిని అధికముచేయురీకిని వ్యవసాయ 
(వ్రణాశిజలను తయారుచేసికొనుట మన ఆశయము 

శానలినియున్నది మనకుగల “పెట్టుబడి అనకాళములు 

జనఖపరిమితములు అను విషయము వాస్తవమే నిదేళ 

వాణెములను మారళముచ్వార నంసొదించుటకుగాను 

ఎగుమతులను ఎక్కు వచేయురితిని వ్యవసాయ ఉళ్చళ్తిని 

"ెంపొండించుటకు మనము (ప్రయక్నింపవలపీయున్నడి 

మొదటి సంచవర్హ (ప్రణాళిళా శాలమున నునము ఉళ్చ 

శ్రీరి వెంపొందించుకొని పామ్యచాద వ్యవస్థా బిశ్మాణ 

మార్గమును సుగమము బేనితిమి భారశడేళపు (బ్రణాశా 

భ్రశభా విధానము 86 కోట్లనుంది [సజల భలిమ్యత్తుకు 
శడ్వారా కొంతవరకు ఇళరదేశముల భవిష్యత్తుకు 

సంబంధించిన నుహోజ్వల విషయము |క్రణాTా 

నిర్మాణములో ఒకే దృక్పిథమును ఒ'శేమాదిరి పద్ధకులను 

అనునరించుట అనళ్యకము మనము అనునరింశెడు 

(ప్రణాళిక పజల వురోగమనమునకు తోడ్చడనలిని 
యున్నది ఆపురోగమనను విరంతరమైనది అందులకు 

చెక్కు |ప్రతా?కలు ఆనళ్యకములు సాం శ్రేతిక విషయ 

ములలో ఛెప్పుకొనదగిన అభివృద్ధిని పాధించనియెడల 

మనము ఈ 20వ ళళాబ్షిలో నున గమ్యస్థానముచేర 

కాలను నునకు విశిష్టమైన ఆకయములు నిర్దన్టమైన 

నీద్ధాంతములు ఉన్నవి సొంశేతి విషయములలో 

అధిక మైన పురోభివృద్ధి కలిగినది శావున నునము 

[దీణాళిశా రచనను గురించి యోచించుచున్నాము మన 

సాం శేతి కాభివృద్ధిని గూర్చి యోచించవలనియన్నది 

ప్రథమ పంచవర్ష (ప్రణాళిక ఎన్నో సతృలికములను 

సమకూళ్చినది మన కొకీయాగాయను రు 10,800 

కోట్లు ద్వితీయ వంచనర్గ (ప్రశాళిశాశాలము ముగియు 

సరికి అది రు 18,480 కోట్లు శాగలదని ఆశింవకిడు 

చున్నది కావున నగటున వ్యక్తిగత ఆదాయము కర | 

లాపాయలనుండి 8 81 రూపాయలకు హెచ్చవలనీ 
యున్నది తృతీయ నంచనర్గ (వణాళికచ్వార యిది 

రు 808 కును, చతుర్ధ సంచనర్హ |వణాళీక ద్వార 

దు 490 కును మౌచ్చవనలసి యున్నది నంచమ 

ఆర్థిక వ్యవసాయ ప్రణాళిక (ఇండియా) 

వ్రణాశికయందు అనగా 1976 వాటిిది దు 546 

శాగలదు 

మనము తయారుచేయు. |ప్రణాగికయండు మాస్సీ 
లకు వీలుండనతెను మనము ఆ$ంచెడు ప్రమాణములలో 

మాత్రము అనిగ్షష్టత యుండ రాదు వ్యవపాయమే మన 

వ్రతం ముఖ్యవృ త్తి గావున వ్యవసాయ gmt 

యనగా మవమాళించెడు ఆహోరోక్చ త్తి ప్రమాణమున్నకై 

|ప్రణా?ిళ తయారుచేయుట యే కాగలదు. ఆసోరోత్స క్తిలి 

మనము నూటికి 80 నుండి 40 వంతులనరప 'పొచ్చిం 

చుట ఆవశ్యకము (ప్రణాళికా శారిములోనే మన ఇన 

పంఖ్యయు "విరుగుచుండును. ళాజోవు 80 సంవత్సర 

ములలో మనదేశపు జనసంఖ్య సుమారు 60 కోట్లు 

శాగలదు జనసంఖ్య అభివృద్ధి సంఘములోని శీటి 

ఆడాయముకలో "వెట్టుడికై వెచ్చించబడిన భాగము, 

అ పెట్టులివై అధికోత్స క్తి రూపమున అఖిందిన 

(ప్రతిఫలము అను విషయములపై మన ఆర్థికాభివృద్ధి 

ఆధారనడును ఎంత నిన్న త్తిలో "పెట్టుబడి "సెట్టలడినది 

అనునది చాల ముఖ్యవిషయము ఆర్థికముగా బెనుళ 

ఇడియున్న దేశములలో అట్టిది వ్వల్చముగా నుండక 
శవ్నదు వ్యక్షిగతళ్ళషికి మన మెల్లవినయనులు 

వదలి వేయ జాలము ఆర్థికముగా చెనుకబడియున్న డేళ 

ములలో (ప్రణాళిశానునరణము ఆవశ్యకము శేనంము 

మనకు అధికముగా ఆలోరము కానలనీయుండుట 

మాత్రమే మన న్యతసాయాఖివృద్ధికి కారణముగారు 

ఇవోరమును ఎగుమళి జీని, మనకు శావలనీన వస్తు 

నంచయమును దిగునుకి శేనికొనుటకు గూడ వ్యవ 

పాయాఖివృర్ధ అవళ్యశము వికేళ మారళ ద్రవ్యము 

మవదేళమునకు ఆక్యావళ్యకము వస్తువులను ఎగునుతి 

శేయు ₹ క్రి లేనియెడల మన ఆర్థిక పతనము ఆసివార్యము 

శాగలదు మన చ్యావసాయక వునాదులను గట్టిచేపకొనలి 

యెడల మన ఆర్థిక వ్యవస్థ నుస్థీరను కాజాలదు 

శావున వ్యవసా యోక్చత్తి ఆఅనళ్యళము శావున చాలిని 

మాటికి 1040 పొళ్ళవరకు పాచ్చింపనలెను వేడు 

|క్రవంచమున వ్యవపాయ ఉశ్చత్తి మిగుల తక్కువలో 

నున్నది నున ఉన జలాభారములను వృర్థిచేసికొని, ణిద్ద 

చాబినుండి వూ రిలాభములను పొందినయెడల ఆటీది 
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ఆర్థిక వ్యవసాయ [ప్రకాశిక (ఇండియా) 

మునకు అసాధ్యము కాజాలదు చేడు మన అననంఖ్య 

86 కోట్లు జనసంఖ్య "పరిగినళొలదియు మనకు అవళ్య 

కయ్ కాగల ఉత్ప క్తి ప్రమాణము ఈదిగువను సూచింప 

ఇడినడి 

రంల | “వరిపనే వద | అరిషృర్ణి ఆయ 
వనక | కనన. సాయోశ్సత్తి | వ్రమాందు 

లక్షలతో | లషంటన్నంలో 

1061 4100 850 150 

1971 4800 260 260 

1981 5800 1080 860 

[ప్రజల అవనరములు శీర్పుటకై నునము ఉత్పత్తిని 

1981 శ నూటికి 80-40 వంతులు హెచ్చింపనళసీయున్నరి 

మన జలాధార ప్రయా అన్నియు పూర్తి మైనవుడు 

మన న్యవసాయోత్చ త్తి 86 అతల టన్నులు మాశ్రమే 

చెరుగగలదు ఈవాటిళొరళలు తీర్చుటకు 150 లతల 
టన్నులు శానలపి యుండును 'పెరుగుదరిలోనున్న మన 

జనాళాకుగరి ఆహార వసకులు మీగులి తక్కువలో 

నున్నవి ఉత్సళ్తిళ క్రి సానుర్ధ్యములు తప్కవయగుటలే 
శారు. జాకీయాచాయాళినృద్ధిక శేడోడు ఇయ్యగల 

శయన్సులో నే అశాలమరణమునకు గురియగుచున్నారు 

స్యవపొయాఖివృద్ధి (వ్రణాళిక పొమ్యువొద వ్యవస్థాను 

గుణ్యము శానలనియున్నదను విజయము యభార్థము 

నవాఆ సంవదంను భూ వినియోగమును గూర్చి సరియగు 

రీతిని వ్రణా+కలు వేవీకొన వలయునని గీని అర్థము 

ఆంధరకు వని కల్ఫింజాలదు ఆర్జికముగ 

ఉన్నతస్థికిలోనున్న జే/ములలోగూ అదనపు జబాభాను 

శేశిననులలోను,. చిన్నవరిశ్రనుంభోను నియో గించు 
చున్నారు ద్వితీయ పంచవర్గ (ప్రణాశికయందు చిన్న 

వరి|శేమలకు, పటీరవరి శ్రమలకు | ప్రాముఖ్యము ఇచ్చుటకు 

ఇదియే కారణము డక్న క్రీ "సెరుగురల, జాతీయాదా 

యము హెచ్చుట, (ప్రజల జీవన ప్రమాణాభిళృద్ధి యిందు 
మూలమున పొధ్ధించబడగతవు జననంఖ్యను వరిమితము 

శేయని యెడల ఈజేశము అభిసృద్ధి ఫొందజాలదు 

అస్థిరమైన మవ ఆర్థిక పొంఘిళ వ్యవస్థమై ఇన 

సంఖ్య "రుగుదల ఫలితములు అనునపి మున్ముందు 

మనల నెదుర్కొనలోవు ముఖ నమన్నళలో నొకటి 

(వణ? కానులంధ మైన నిర్ణుష్ట విధానముకో ఈ నను 

అనుబంధీంచవ లెను ఇందులో గల సొధక బాధక 

సుసష్టములే శాని మనడేళవు భవివ్యత్తునుగూర్చి 
ముగ (ప్రణాళికలు వేయవళిను న్యవసాయ 

యితర వృత్తులనుగూడ వృద్ధిచేయనిఎడల మనము 

అవసరములను తీర్చుట మీగుల కష్టము శాగలదు 

వసకులను ఖండోవఖండములుగ విథజించుట, స 

చెక్కలు శేయట, భూ యాజమాన్యము, గృవా 

మల అభివృద్ధి మనము పరిష్కరింపవలనీన ఇతర 

న్యలు ఖండోవఖండములుగను, ముక్కచెళ థల 

భూ విథజనము, భూ యాజమాన్యము విషయవ. 

క్మీషములిగు భూ సంస్కరణము లిదివరశే హైదరా 

మున్నగు వివిధ శాష్ట్రములందు (వ వేళపెట్టః 

రైతుకు సమంఇనమైన (ప్రతిఫలము అభించురీశిని 
వసతుల పరిమాణమును నిర్ణయించవలని యున్నది 

మన (పక్యేళ పరిస్థితులను దృష్టియం దుంచుకొవి 

నసతుల గరిష్ట (ప్రమాణము (Maxmum Holdin 

నీర్ణయించవ లెను ళానీ శన్ఫ్యూలమున వ్యవపాయె" 

ఇట్టి ఆటంకము కలుగకుండునట్లు చూడవలసియ। 

ఆ ప్రమాణము అళ్యధికము గావి, అళ్యల్పరు. 

శారాదు. న్రైతుకు భూమినీ దున్నుకొనుటకు 
యివ్యవ లెను వ్యవసాయ సహాశార వంస్థల నిర్మా 

మన అంతిమ ఆశయము శావలెను జపాన్ పద్ధతి! 

పాగుశేయటవంటి నూతన ఉక్పంర్తి విధానన 

అనునరించవలెను భారత వ్యనసాయము బుక 

ములతో జాగమాడుటనంటిది కావున రై తులకు 

వృత్తులు కల్చ్పించుటకకై గృహావర్మిక ఘలను (ఫో 

వలెను 

వెనకబడీయన్న ఆర్థిక వ్యవస్థలో కటీర సరి 
గ్రణాశణ। ద్వితీయ వంచనర్షవణాళిక వంకకు 
మీంచుచున్న మన యొక్క భుజములమైగల ౪ 

అపారమైనది అది (వ్రజలెల్లగయొక్క సం'జేమ 
పరిగణీంసవలసి యుండును మన ఆర్థిక వష్టనర్థే అ 

శేందని అర్థికవ్యనస్థ సంనదలు, నునున్యళ శ్తీ 

అపొరముగా గలదు అయికే ఆని ఇంతవరకు + 

ముగా వివియాగించగుకొవవిడకోగు. తీయక 



'హొచ్చుశేయటకు వ్రయత్నించుట అవవరము పొరు 

లెల్సిరు అర్థిశాభ్యుధయ ఇార్య(క్రమములో (ప్రముఖపాత్ర 
వళొంసకా లెడు ఆర్థిక వ్యవస్థానిర్మాణమునకు మనము 

(వయత్నించవలెను వ్వల్చ నగట. ఆదాయము, (పాము 

ఖ్యముగా వ్యనషాయాధారమైన ఆర్థికవ్యవస్థ ఆధిక 

ముగా వెరిగిపోయెడు జవసంఖ్య, అధికమైన దొమాపొ 

జననమరణాలు, భారీపరి[శ్రమలులేమి = ఇవి వెనుకబడి 

యున్న అర్థిక వ్యవస్థ యొక్క కొన్ని లతణనులు జన 

సంఖ్య "పెరుగుదలను ఆపురే పెడుచర్యలు, సంపదలను 

వినియోగించుటకు సాం శేకిక వైవుణ్యము అశ్యవనర 

విషయములు అలవిధ్యుచ్ళ క్రీ యంత్రముల స్థాసనకు, 

ఇలాధారముల నిర్మాణమునకు, వ్యనసాయమిళో 

యంక్ర వీధానములు (వ్రవేళ'పెట్టుటకు అభివృద్ధిచెందిన 

'కేళములు వెనుకబడిన “దేశములకు తోడ్పాటు నియ్య 

వలెను దురదృష్టవళమున వొద్దుపద్దులు లేక "ిరిగి 

పోయెడు జనసంఖ్య ఆర్థి కాఖివృద్ధికి ౬5 పెద్ద అడ్డంకి 

"మైనది ఐహునుఖాభివృద్ధిని సాధించుటకు శాలన్యవధి, 

పొళ్ళాత్య దేశములఇారి తోడ్చాటు ఆవనరము కావున 

వ్వల్పళాలములో చే సతృలికముల నీయజా లెడు ఉపాయ 

ములను మనము ఆశ్వేసించవలనీయున్నది నూనవుల 

అనుదిన జీవితమును సుఖవ్రదముచేయుట యే మహో 

ప్రయత్నములో మనము నిమగ్నులమై యున్నాము 

నిరుద్యోగముకన్నను చాలినంత వనిలేకషోవుట భారత 

'జేశమును, ఆపయాయందలి ఇతరచేశాలను వీడించుచున్న 

గడ్డుళ్యాధి శీవన| ప్రమాణాలు బవుకప్కువగా నుండుట 

శిదియే పాతువు ఇనవంఖ్య “పెరిగిపోవుటవలన వ్యవ 

పాయములో గిముగ్ను లయిన వారినంఖ్య సాగుళోనున్న 

భూవి ప్టీర్ణమునుజట్టే ఉండనలని కచానిళం మెను అధికముగా 

నున్నది దుష్టములయిన భూయాజమాన్య విధానములు, 

సౌమర్థ్యరపాశముఖై న వ్యవపాయపద్ధతులు, మిగుల 

చిన్నవైన త్య క్తిగశ భూవనతులు జీవిశమునట్ల ఆవాది 

సిద్ధమైన అనకతనకదృకృథము.. ఈ సమువ్యను మిగుల 

శ్లీష్టకరము చేయుచున్నవి జనసంఖ్య న క్తిడిని కగ్గించుట 

అవనిగము వ్యవసాయ హాలీలనంఖ్య ఉద్యోగావకాళ 

ములను మించి "ెరిగిపోవుచున్నది నున వ్యవసాయము 

టుతువవనములతో జూదము ఇానవ్సన భాలినంతవనిలే 

me 

ఆర్థిక వ్యనసాయ ప్రణా? (ఇండియా) 

కుండుట నున ఆర్థికవ్యవస్థకు వంటబట్టిన శోగమై బోయి 

నది పరిశ్రమలు వెలకొల్పుటద్వార (ప్రజలను (గ్రామసీనుల 

మండి పట్టణములకు మార్చు చేయగలము కాని "పెట్టీండి 

నిర్మాణము గ్నీఘముగ వృద్ధిపొందకుండుటచే, అందులకు 

అళ్యావళ్యము తై న అర్థిక వనతులు నమకూలోకున్నని 

శారత చేశమునందు ఇంతవరకు అంగ్లవ్యనఫాయనిన్ల వము 

నంటి వీళ్లవముయొక్క ఛాయలై నను పొడచూవుట 

శేరు వేటి చేశివనులలోను, రిన్నవరి[శనుళలోను నవీన 

పద్ధతులను ప్రవేశ'పెట్టియు, నానిని తద్వారా వృద్ధిచేసి 

శీవన వమాణమును "పెంచవచ్చును అలి గ్రానుసీమళందే 

కలవు శావున శానీద్వార నైతులయొక్క ెష్కు 

అనసరములను తీర్చృవచ్చును అవి నేటికిని "సెక్కు. మందికి 

జీవవాధారములుగ నున్నవి శారతదేళమునందు వీ కోట్ల 

మండి ఛిన్నపర్మిళమళలో, కుటీరనరి శ్రమలలో వనిశేయు 

చున్నారు కావున వానిని వృద్ధిచేయట సమంజసమైన 

విషయము చేనేక సర్మిశ్రనుడ్వార 'దేశమున తయారగు 

ఇట్టలో నాల్గవ వంతు ఉక్ప క్తి యగుశున్నది సింహళ 

ములో ఇట్టి వరిశ్రమలు (చిన్నవరిశ్రమలు, కుటీర వరిళ్ల 

మలు) మొత్తము జనసంఖ్యలో పడవ నంతుకు సని 

కల్చించుచున్నని దీనినిబట్టి జనసం ఖ్యలో "వెక్కుతుందికి 

వనికల్పించి వ్యవసాయము వై బాధాళపడిన జనుల 

జీవన (ఫ్రమాణముయొళ్క పెంపుదలకు డోవొద మిన్వ 

జాలునను వినయము న్పష్టమైనడి ఖారీవరి శ్రమల పోటీ 

నలన సశనమునకు గురియెన ఈ సరిశ్రనులలో నలీన 

పద్ధకులను (వ'వేళ"పెట్టే, చాటి! నూతన శక్తి పౌస్థరను 

అను శేహ్రర్చవళెను 

గృవొపరిశ్రమలు, చిన్నపరి[శ్రమలు అనళ్యకములా 1 

యని కర్ణనభర్థనలు చేయవలసిన కాలము గతించినది 

వానిక్ మన ఆర్థిక వ్యవస్థలో అత్యధిక (ప్రొాభాన్య మున్నది 

చానివలన తయారగు వస్తునంచయము హెచ్చుశాగలదు 

ెట్టుజడి "పెట్టుటకు మవకుగల శక్తి న్యల్చమైనది కాని 

మనకు అపార మనుస్యళ క్రి సంవద గలదు భారీ సరళ 

మలు సృద్ధిపొందళాదని ఎవరి అఖిముకమును కారు కానీ 

చెట నరిర్థికులలో గృహారరిశ్రమలు, చిన్నవరిశ్రనులు 

మాథ్రమే ఉత్స క్తిని పెంచుటతోను, |ప్రజావనరములను 

తీరుటలోను న్వల్చశాల సళ్ళలితముళ నియ్యగలవు 



ఆర్థిక వ్యవసాయ ప్రణాళిక (ఇండియా) 

కర్ణుశారుల కశ్చళ్తి పద్ధతులను అభివృద్ధి శేనయెడల 

వారు చేయ వస్తూళ్చత్తీ యొంశయో అధికము 
శాళొలదు.. ఇంతటి శితిత నునువ్యళక్తి విలున నువే 
ఉంచుట, వస్తువులను, సంపదలను వ్యర్థముచేయేట 
న్యూతమే శాగలదు. చిన్నపరిశ్రమలిచ్యారాను,. కుటీర 

పరిశ్రమలద్వాళాను ఉత్ప త్తిడేయువా02 అశ్రద్ధదేయుట 

అవాంఛనీయమైన చర్య శాగలదు ఈ వర్మిశ్రమలలో 

నిమగ్నమైన అధికసంఖ్యలో నున్న జనులను అందుండి 

శెలగింవజాళము వ్యవసాయదారులకు ఉవనృత్తుల 
యొక్క ఆనశ్యకశయు ఆంకటి [ప్రాభాన్యముగలి 

విషయమే గృనా సర్మిశ్రమలను, చిన్న పరిశ్రమలను 

నిర్ణత్యముశేసీ శేవలము భారీసర్మి శ్రమలను నూట్రమే 

(దోత్ళహించు విధానము వలన అ(వ్రధానవంఖ్య గల ఒకో 

వర్గమువారి కీనన్మ ప్రమాణము "పెరుగుటకు దోవొదము 
శలుగుటయు, వ్యవసాయమువై నాధారనడిన కక్కిన 

ఇారిని చార్మిద్యముపాలుశేయుటయు శాగందు జన 

సంఖ్యలో నూటి! 70 నుంది (గ్రామనీనులందు నివసించు 

చున్నారు. గ్రానుసీసులిండలి అదనపు జనాభాకు జీన 

నోపొధి చూవింఛవ లెను జనసంఖ్యలోలి అన్నివర్లములకు 

పనిచూపీంచుటయే భారత చేళార్థిశాభ్యుదయ కనుస్య 

యొక్క కీలకము మనదేశములోని జనులలో అధిక 

వంఖ్యాకులు [గ్రామనీవానులగుట, 'ఇారి ప్రధాన జీవనో 
సాధి వ్యవసాయమే యగుట, చారికి చాలినంకనని 
లేకుండుట వాన్తన విషయములు ఈ సరిన్ధీతులనుండియే 

కుటీర పరిశ్రమల ఆనక్యకత ఉర్భవించుచున్నడి ఈ 

వరిస్థికులినుండి నంగ్రవించిన కుగ్భత"ే ఈ వర్శిశనులు 
దివ్య జాసధములు 

కుటీర వరిశ్రమలు 'వెళ్కుమందిక్ వని కల్పించి, 
సంవరను నృష్టించుటతోపాటు అడి విస్తృతముగా 

విళ్లజనయగుటకు దోహద మిన్వగలివు 
శాళ్ళికుని సృష్టి స్వల్పమే కావచ్చును శాని శరీర సొస్ట 
వము కఠనారంధరికీ ననిళల్లించుట యనునది మనముందు 
గల నమన్య (ప్రజలకు స్వగృవాముళిందే సని కల్లించుట 

చిన్న నరిశ్రమఅయేందలి విశిస్టమైన పొళర్యము. చిన్న 
పర్మికమ౭లోను కుటీర ఫరిశ్రమలందును కూడ సాంకేతిక 
నిశానములను వృద్ధిచేసి, (గామనీములు కలకలలాడువట్లు 

శేయవచ్చును. వేడు జననంఖ్యకో పోల్చిన "పెట్టుబడి 

అవకాళములు తక్కువగా నున్నవను వినయమును 

మనము విష్మరింపకుందుముగాక పెట్టుబడి అనళాళము 

లును మిగుల నుందముగా వృద్ధియగుచున్నవి శాత్వీక 

చర్చలనలన ఈ సనువ్యలు పరిష్కారము శావు చెట్టు 

బడి కొదువగ నున్నప్పుడు ముడి నరకులను నంవదలను 

సనుంజనముగుకీతిని వినియోగించుటకు వీలుకాదు ఒక 

మొత్తమును. చిన్న పరిశ్రమలకు గృవావరిశ్రమలకు 

వినియోగించినయెడల అందునూలమున 

ఎక్కువ నరిశ్రమా విఖిన్నత్వము, పరిశ్రమావి'శకేంద్రీ 

కరణము మరియు తొందరలో సత ఫలిత ములు 

(ప్రాస్తించగలవు 

నున ఆర్థిక ననున్యను (గహించినవారికి జననంఖ్య 

సమవ్యమ గూర్చియు, సంళాన నిరోధమును, పద్ధతుల 

గూర్చియు ఇా్హ్విళ చర్చలవలన నిది వరిష్ట్ర రింవవిడదను 

వినయను నుస్ఫష్టమే దేశమున బసుళసంఖ్యలోగల 

(ప్రజలకు వని కల్పించనలెనను వా న్తవిళదృర్టితో (వణాళి 
శలు శయారు శేయుటయే యిందులకు సరిష్కార 

మార్గము ద్వితీయ పంచవర్ష (ప్రణాళికలో చిన్న 

పరిశ్రమరికు, గృహాపరిశ్రమలకు (ప్రాముఖ్యము ఇన్వ 

బడిన శారణమిదియే జపాను వ్వీట్టర్లండు చేళములం డీ 
పరిశ్రమలు అద్భుతముగ నృద్ధియగుటకు కారణము 

వానికై కాగరూకతతో (ప్రణాశికచేన్, శ్రద్ధతో తదను 

గుణ్యముగ వృద్ధిచేయుటయే భారతచేశమున గూడ 

వానివస్లే వృద్ధిచేసి తద్వారా చై తుల పరిస్థితిలో మార్చు 

కల్లించుట అసాధ్యమగు విషయముగాదు 

చిన్న పరిశ్రమలను గృనాపరిశ్రనులను గురించి 

(ప్రణాశణలు వేయుట ఇటీవలి విషయము నున ఆ 

చేశ్సలలో పెక్కుమంది! వీనిలో ఇటీవలి సరకు 

నమ్మళము లేడు 

గత 5 పంనత్సరములలో కటీరవరిశ్రమాఖినృద్ధికి 

మై(ధ్రాళాదు (ప్రభుత్వము మిగుల నిర్దుష్టమైన చర్యలను 

శీసిళానినరి పొర్షిశామిక సహాశారనంఘముల నసూఖ్య 

వీని ఉత్పత్తికి ధననవోయమ్ము, విక్రయ నడుపాయములు 

కల్లించుచున్నది (పభుక్వ వాణిజ్య సరిికనులకాఖ ఉత్పత్తి 

విధానముళ వృద్ధిపొందించుటకు శీతణ 'శేంద్రముల 



శేర్పాటుశేయుటయేగాక సాంకేతిక ప్రవీణ వ్యక్తులలో 

నిరుద్యోగ విర్మూలనత్హై సవాశారకృ్ళషపి. 'కేంద్రములి 

స్థావనకుద్యమించినడి (గ్రొమసీమలలో వరిశ్రమల నెల 

కొల్బు వ్రజాళికలో (గ్రామీణ కర్ణుశారుల సహశారము 

పొందుటకై. లిద్యుచృక్తితో నడువవిడు యంత్రముల 

వినియోగించు [గ్రామీణ క్రర్మళారులికు తరిఫీదు ఇచ్చు 

చున్నది అనేక అరి ప్రణాళికల మూలమున వివిధ(పాంత 

ములకు విద్యుచ్చక్తి నరఫరా కానున్నది చిన్నవరిశ్రము 

లను, గృవావరి శ్రమలను నవీనవద్ధతులు అవలంలించునట్లు 
చేయుట కిడి అపూర్వశరుణము 

వ్యవసాయాభివృద్ధి! (వణాళిక చేయుటలో అనుసరించ 

వలసిన [ప్రధానమా[కములు న సూచింపబడినవి పరే 

స్పర సమన్వయము, ఐక్యకగల (ప్రణాళిక మనకు 

శావలిసీ యున్నది మున్ముందు ఇృక్కు, సంవత్సరముల 

వరకు వ్యవసాయము మున(వ్రజల ప్రధాన జీవనోపాధియై 

యుండుట కప్పడు ఈనాడు అది లాభసాటిశాని వరి 

(శ్రమ అట్లుగాక అది రైతుకు గిట్టుకాటుగా నుండుటకు 

చర్యలు తీసికొనవలెను వ్యవసాయమునుగూడ మన 

మొక పరిశ్రమగా నే పరిగణించినవాజే అది సాధ్యమగును 

ఆక్ విరా 

ఆర్యభటుడు = భారతీయ జ్యోతి 

ఆర్ష సీద్ధాంతముల కగువాత శాస్త్రీయ వ్ద్ధాంళ (గ్రంథ 

ములను రచించిన చారిళో ఆర్యభటుడు మొరటిచాడుగ 

ఇెన్పవిడుచున్నాడు ఇతడు (క్రీ ౪ 416 లో అనించి 

నట్లు శన (గ్రంథములోని ఈ ల్లోళమునలన కలియ 

గలడు 

భా వస్ట్యక్టానాం వష్ట ర్యా 
న్యకీశా త్రయ కృ యుగపొచాః 

(త్యధిశా వింశతి రన్దాన్న 

'జీవా మము అన్మనో Cu) 

(శాలక్రియాపాదము 10) 

అనగా ఈ వై నన్వఠ నున్వంతరములో మూడు యుగ 

పాదములగు కృత, We, 'చ్వావరములున్సు, నాలుగవ 

పొదమగు కలిలో 60%80(= 8600) వంనతరములు 

తన |గ్రంథారంభము వాటికి గడచినవనియు, ఆప్పటికి 

తనకు ఇరునగిమూడు సంవత్సరములు నిండినననియు 

అర్యభటుడు 

అర్థము దీనినిబట్టి అతడు శా ౪ 898 (శ 479) 

న కాళ క21! (క శ 499) లో తగ 

(గ్రంథమును రోశించెనని నృష్టము గణితపాదములోని 

(వథమ మాత్రమునందలి “క్సునుమపురే' అను వదమును 

అట్టి కఠడు పొటలీవుతమునకు సంబంధించిన వాడని 

విదితము 

ఇతడు రచించిన (గ్రంథము “ఆర్యభటీయ" మని 

వ్యవవారింపబడుచున్నది ఇది భారతదేశమంగకి మొట్ట 

మొరటి అనార్గమగు క్యోతిణ్బానగంథము తన 

గ్రంథమునకు మూలభూకమైన (ప్రాచీన పరిజ్ఞానమును 

గూర్చి ఆర్యభటుడిట్లు చెప్పెను 

ళో పదనజ్ జ్ఞాన సముధదా 

శృముద్ధ్యృకం 'ేవళా (ప్రసాచేన। 

న్ ళ్గానో త్తను రత్నం 

మయా నినుగ్నం న్యమతినానవా 

ఈ ల్లోకమునుబట్టి అర్యకటుడు కనవాటికి వాడుకలో 

నున్న విహుళ క్యోకిళ్ళాస్త్ర్య నంపచాయనులను తన 

బుద్ధి విశేషములే పరిశీలించి చాటియందలి దోవములను 

వరిహరించుచు యళార్థమగు ఖగోళ సిద్ధాంళములను 

రచించెనని శెలియుచున్నడి జ్యోలిళ్ళాన్త్ర నిర్ణయములు 

(ప్రయాగ పూర్వక వరిశోధనములళోనే పాధ్యవడునవి 

యగుటచే అకడట్టి పరిశోధనలను ఫలిపియే శాస్త్రీయము 

లగు పీద్ధాంత ఫలితములను బొందగలిగెనని విదితనుగు 

చున్నది అతడు తన (గ్రంథములో పరిశోధన ఫఠిశములను 

మూ[క్ర(ప్రాయముగా చెప్పియున్నను అందుకు [పథాన 

అంగమగు గణికమును (వ్రక్యేకించి శవ్పెమ ఈవిషయ 

శుకని స్వతంత్ర వరిశోఢనముల [పాము ఖ్యమును 

జెర్లిడించును పొండురంగస్వామి, లాటకేవుడు, 

నిళ్ళంకుడు, మొదటి కాన్క రుడు మొగలుగాగల 

శిష్యులు "పెక్కురు ఇతని యొడ్డ పరిశోధ నాత్మకశ్యాస్ర్రము 

నభ్యసంచినట్లు (వ్రతీతికలగు ఈ (గ్రంథములో శెన్సబడిన 

ఖగోళ న్థీరాంకముల తులనాత్మక సరిశీలవమును బట్టీ 

ఆర్యశటీయము వ్వతం క్రగంథ మే అని స్పష్టమగుచున్నది 

మరియు భారతీయ క్యోశిళ్ళాన్రము గ్రీకు నంప్రచా 

యము యొక్క అనుకరణనును పాశ్చాత్య విమర్శకుల 

చాడము అసౌ ,న్తమగుచున్నది ఆర్యభథటుడు కన శరీ 



ఆర్యభటుడు 

శోధన ఫలికములతో, న్వ(వతిఖా విశేవమునుబట్టే (ప్రాచీన 
విద్ధాంతముకను సంప్కరించుచు స్వతంత్ర (గ్రంథమునే 

రచించెనని వండిశలోక విశ్వాసము 

అర్యకటీయములో గణికపాదము, శాళ్యక్రియో 

పొదము, గోళపొదను అము మూడుఖాగములుళలవు 

నీటిలో వరుసగా 88, జ, 50 నూ క్రములును, 

(గ్రంళాదియందు 18 గికీమూత్రములును మొత్తము 

181 సూత్రములు అశ్యానృ శ్తములలో గలవు 

ఈ (గంభమునకు మూర్యదేవయజ్వ (1294), వరమేళ్వ 

శాబార్య (1480), వీంళంశపోమనుక్వ (1550) అను 
జార) నంద్ర ములగు (పామాణిక ఇ్యాఖ్య 

లను రచించిరి కొందరు అధునిక జ్యాభ్యాశలు కూడ 

కలరు వారిలో కొటికలపూడి కోదండ గాను సీన్దాంకి 

(1870 మఛాతరంగ నను వ్యాఖ్యను ఇెలుగులో 

రచించెను ఇది అమ్ముగ్రితము పాళ్ళాళ్యుల అంగ్లాను 

శాదములు కూడ ళొన్నిళలవు, 

విషయ వరిశీనము గీకీన్యాశ్రములు ఇర (గంభాడి 

యేండు ఉపోర్టాశరూవమున జ్యోతిక న్రమునకు ఉన 

యు క్ల ములగు కొన్ని స్థిరాంళములను వినరింశుచున్న వి 

వీటిలో నొకటి పెద్దనంభ్యతిను 'తెలుపువిధమును గూర్చీన 

పరిభాన అరి ఇట్టుండును వర్ణకమములోని కశారాది 

నుశార నర్యంకము గల 85 నగ్గాతరములు, వకట్లు, 

వందలు, వడివేలు, పదిలతలు మొదలగు జేసి స్థానముల 

లోలి సంఖ్యలను యళారాది వాశారవర్యంతము గల 

అనన్గాతరములు వరులు, గేలు, లతలు మున్నగు సరె 

స్థానములలో ని సంఖ్యలను శెలువును 'య' శారము 

(రశ్యేకయుగా "కాయ అని ముష్పధికి సమముగా 

(atm క్ + క్లిగ =ర్ర() నిర్దేశంవబ డెను శాని జక 

స్థానములో రెండుస్థానములు గల మువ్చడిలి ఇముడ్భుట 

అర్థరహితము గనుక “యీ కారము సరి స్థానములలో 

కికు నమను అనశ్లే రజక ఆర్క్ వజర్రీ ₹ఆ7, 

నజరి నార శ వర్గ అవర్గ అతరములకు 

ములై యుండు అ, ఇ, ఊఉ బు, 2 మున్నగు అచ్చులు 

అవాబ్ల ఎన్నవ జే లేళ సరి స్థానములోని సంఖ్యశక్రై 

'వాడబడెనో కలుపును ఉదా ఖ్యుమృ ణా $,క8ి,00,00 
(కాకి, యక) ఇలి మూడవ అచ్చు ఆగు పళార 

ముతో నున్నవి గనుక ఇవి మూడవ బేసి సరిష్థానములలోవి 

నంఖ్యలగును అన్నుక్తములు శూన్యములు క్ ఆశ మేస్థాన 

ములో ఇడి నాలుగవ అచ్చు ఆగు 'బు'తో కలిఎయున్నది 

కనుక ఆ జేసీ స్థానములోని విలువకలదియగును ఆశ్లే 

చయ గ్విబుకున్లృ = 57,75,88,86 

టీశీలమి EN ణ్ధి = 1 ర్ రిల ఏల, 5,00 

(A మూ 2) 

అంశావాం చబానుతో గతిః అను నచనమును ఈ 

గణనయందు గమనింవవలెను 

ఇట్టే గణనము తరువాతివారగు ఛాష్కళాదులబే 

శ్లాడబడలేదు గనుక ఇది అర్యభటునినాటి పద్ధతి యని 

ఊహింసనగును ఈ న్యూశ్రములందు చేవ్చబడిన యుగ 

కగణములు, అః ళ (వా నద కజ్యు యోజన పరి 

మిళులు, విషునత్తునుండి (గబోముల యొక్క ఆత్మిక్రమణ 

సరిమౌణములు, సౌొళ (పతన) భాగలు, మందోచ్చ భాగలు 

మున్నగుచానివి స్థిరాంళనులు అందురు ఇవి ఫంచాంగ 

శ ర్తలకే కేటకని (గభాంవేజడుచున్న వి 

గణీతపాదము = జ్యోతిష గ్రంథములలో గణిత విభాగ 
మును (ప్రత్యేకించి చెప్పినచారిలో ఆర్యభటుడు మొదటి 

వాడు వంఖ్యలయొక్క స్థావక్రమము “స్టానాక్ స్థానం 

దళగుణం స్యాత్) (గ పొ 8) అను దళగుణ నిభానము 

ననుసరించి ఒకట్ల నుండి వది కోట్టవరకు చెన్పబగెను 

అంకగణితమునకు చెందిన సామాన్య _పరికర్శులలో 

ముఖ్యములగు వర్గీకరణను, వర్గ సమీకరణ ములు, 

ఘవమూలానయనము, త్రైరాశికము, కుట్టకము ఆను 

విశేషములు సోణావారణముగా వినరింసబజెను 

మరియు కొన్నీ 'కేత్రగణిత సమన్యలుకూడ చెప్పబడెను 

వృత్త వైశాల్యము, గోళ ఘనపరిమాణము, |త్రిక్యా 

(181) పరిమితి మున్నగు విషయములు ఫోదావారోణ 

ముగ శెలుపబడెను “అన్ని విధముల 'షేత్రములకును ఇ 

పొడవు వెడల్పులను నిర్ణయించి చాటిని గుణించిన 'కేశ్ర 

ఫలములు వచ్చును (సర్వేషాం 'శ్యేకాణాం (ప్రపొధ్య 

పొళ్ళ్యే శరభ్యానః గణితపాదము 9) ఆని చెన్సుటచే 

ఆర్యభథటులి 'షేత్రగణిత వినయక ఆనల్బమని 

చెప్పకశప్పడు కాని ఇకడు తన (గంథములో అనసళాను 

గుణముగా మాశ్రమే శొప్పెను 
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(గేీవ్యవవోరములో, వదముల మొత్తమును కను 
గొనుట, వరముల సంఖ్యను కనుగొనుట, వగ్గశేఢి 
భున్యశేఢథి మున్నగు శేదములు శెన్నబిడెను (గ ఫొ 
80-85) ఘవమూలమును సాధించుటలో అర్యకటుడే 
[క్రశము డని (ప్రతీకి ఆ విధానము కొంత క్లిష్టమైనను 

శెవ్పతగియున్నది (గ పౌ 5) ఉడా 1958185 
యొక్క ఘనమూలమును (0668 [000 కని"వెట్టుట 
సంఖ్యలో 'లెం జేసి స్థానములను విడుచుచు ఒకట్ల స్థానము 

నుండి గు గ్తించవలెను 

మొడటి సనమాలమనక 1 | 1953125 
మారుశెట్లలో భాగించ స ల 
వలెను. (1౫3) ర్ 

1 

2(కడీకాశ్య 
(వ్రశ్రీయకోరశై 
నే వభక్రమగా 
గ్రహంళవ లెను 

విశ క్షడుయోక్టి వర్గమును. 1 
ఫనమూ లమయొక్య 12 
మూడురెల్లకో గుజీంది 
కీసవేయవలెను 

2x0 1=12 

వధ క్షముయొక్షిభునమును 
కీసలేయవలెను 2) 8 

భునమూబదూయొక్క- వర్గ 432 [కట్ | 5 
మనక మూడురెట్లదే 2160 
భాగించనలెను 

121% 3=432 

నురల 

$x3x 12900) 

శీనిచేయనలెను 900 

ళం 

వీథ క్రనుయొక్ష ఘననును 
(రో) ము తీనవేయనలెకు _125_ 

1953125 మొక్క భనమూలము ౫125 

ఆర్య క్ష సమీకరణము లకుగూర్చి కూడ ఆర్యశటుడు 

శెన్చిను (గ పొ 80) ద్వివళ వర్గ సమీకరణ ములను 

వ్రశ్యేకించి శెన్పకషోయినను అనేక ననున్యలలో వాడి 

యుండెను (గ పో వీల, 24, 25) భట్టళనును గణిత 

శాగమును నృష్టించిన మొట్టమొదటి శారకీయ గణ 

ఆర్యభటుడు 

కుడు ఆర్యభథటుడే పిట్టకమనగా ఒకో డత్తనంఖ్యను 

వగుణకముశే గుణించిన వచ్చులర్ధిము దక్తవోరముడ్ధే 

నిశ్ళషముగా ఛాగింపబడునో అట్టి గుణమును కను 

గొనుట లేకద _శ్రహోరములచే ఏ సంఖ్యను ఖాగించిన 

దత్త శేనములు వచ్చునో ఆనంఖ్యను కనుగొనుట దీనిలో 

ఇంకను కొన్ని (ప్రఖేదములు గలవు ఇట్టి గణితశాగము 

చేడు అనీక్చిత నమీళరణములు (lDdetermnate oqua- 

1008) అని వ్యవవారించబడుచున్నది డీనిహాన మీట్టుం 

డును దత్తసంఖ్యవార సం, ద క్రనోరములుకాద నో 

ద వో, దత్తశేనములుణాద శే ద శే, వి, విలు 

అవ్య క్రముత్రై కనుగొనవలనీన వీభాజకములు ఆయిన, 

దనం దే 

రాకా డక (0) 
దవపం ద శే 

ఆశే ద (0) కావున 

ర నం కావింద వ్మ+ద శ్వేవాన్నిగద, వేద శే 

జల్మి)(ద్ర హ్యో-మ్మిోర వోజద శ్వే-డ శే జజ 

ఒక స్థిరళాశి 

ఈ సమీకరణములో వి; వ్మిలు మాకశ్రమే అన్యక్ర 
శామలు, వీటి విలువలో ఒళచానిని అనువరించి మరి 

యొకటి ఉండును (కో- రజ ఊం అను ౫7 ల 

(వథను వరినూణములోని అనిశ్చిత సమీకరణను వంటిది ) 

ఈ నమీకరణమును సాధించుట భాజ్య, వోరములు 

అల్చికనుము అగునంఠనుటుకు (గ సా భా లో నళ) 

భాగించుచు చేయవలెను గనుళ దీనికి కుట్టకనుని చేరు 

వచ్చెను కీనిలోని (ప్రఖేదములు గణితపాదములోగి 

జీశీక లలో గలవు ఈ విధానమును అనుసరించి ఒక 

(గ్రవాము యొక్క వ్యశ్తాంశములనుబట్టి వేరొక గ్రహము 

యొక్క. అవ్యశ్రాంళ ములను కవి'పెట్టవచ్చును 

కాలిక్రీయపాదను డీనియందు [గవాగకులు వివరించ 

బడినవి భూ కేంద్రముతో నమానశేంద్రము (0020500) 

గళ వలయము కజ్యామండలనునియు, అవగక శేంద్రము 

(60000110) గల నలయము [ప్రతి మండలనమనియ 

శెవ్చబడును |ప్రత్మిగహాము న్వ ప్రతి మండలమందు తిరుగు 

చున్నను ళజణ్యనుండలనుందు నుధ్యగతి ననునరించి 

కీరుగుచున్నట్లు కలినించును. ఇది మధ్యగవొము, 



అర్యభటుడు 

భూమికి దూరముగమండు (వలి మండలస్థానము “ఉచ్చ 

అనియు. సల్నిహితముగనుండు (పతి నుండల స్థానము 

“నీచు అనియు పిలువబడును ఉచ్చష్ణానమునకు మందగశి 

ఫలపొధనము బేసినవుడు 'మందోచ్చ' ఆనియు, శీమఘ్రగతి 

ఫలపాధనము ేఫినవుడు 'క్నీఘోచ్చ'ఆనీయు చెప్పబడును 

ఉచ్చష్థానమునుండి భుజఫలమును సొధించి ధన నంప్కార 

మును లేళ బుణ సంప్కా రమును చేసినచో (ప్రశిమండల 

వ్యేత్తమునండు శీరుగు (గ్రహము కణ్యానుండల మందు 

న్ఫుటగవామై కనబడును. ఇట్టి వంస్కారములికు వలియు 

కొన్ని స్థిరాంళములను అర్యభటుడు వ్రయాగపూర్వక 

ముగా నిర్ణయింళెను అవి 'బేటీకిని అల్లే బాడబడుచున్న ఏ 

((గ్రవొళాధునము = మధ్యమాథిశారము) 

గ్ 
te 

మృటగ్రహా సాధ్రతేమును శెలుసనటను 

భా జషూమి 

(గ అచృళ్యమాన్యకాసు 
నజ మధ్యగనాను 
వృజన్యట్యగవాతు 
భు రజ రుజకలను 

ఉల కిచ్చ 

వీజనీద 

క నుంశాకత్యమండందు 

క్ర కుం జ వ్రయుడలను 

గోళపాడము ఇందు (ధయోగన్టిక్రై ఖగోళ కల్పి 

చాదిళములతో కూడిన యంత నీర్మాణములు జెప్ప 

బడెను ఈ నీళ్మాణములతో [పయోగనులను నలిపి 

శాకించినళ్ల [వమాణములు, ఉదయా న్రమయ శాల 

ములు, క్మాక్రింబనళ్ల నృద్ధితయోములు, ఆయా జేళము 

అందు మేషాది రానులయొక్కం ఉదయళాల (ప్రమాణ 

ములు, ఇష్టకాల నిర్ణయము, దృక్కర్మ విధానము 

(గ్రవాణవ్రళారము మున్నగు విషయము అన్నియు భెప్ప 

బడెను ఈనీర్ణయములు గోళ (కికోణమితి!ి శెందిన వై 

ఇాష్త్రీయ నిదాపణములకు తగియున్నవి 

(గ్రంథభీమందలి విషయము లన్నియు సొంశేతిళ 

హియిస్టము అగుటచేకను, సండి వ్రముగా మూత్ర ప్రాయ 
ముల్రై యుండుటబేతను సంవ ములుగా రోచింవ 

బడిన వ్యాఖ్యాన ములిఅవ నరము అనివార్య మైయుండును 

శరువాకివారగు (ైవ్మాగున్నుడు, (శ్రీరళాచార్యుడు, 

ఛావ్కరాళార్యుడు మున్నగువారి ప్రతిభకు కూడ అర్య 

శటుజే మూలనుని శెన్పకతన్సదు వారందరు కొన్ని 

మార్పులతో జర్యభటుని నిర్ణయవిధానములకే ఐసుళ 
ముగా స్యీళరించియుండిరి ఇట్లు దై గళ్ల మూర్ధన్యు డగు 
ఆర్యథటుడు జ్యోకిశ్ళాక్ర్ర (వ్రవర్తకులలో విశిష్టస్థాన 
మును నహించుచు అ(గ్రగణ్యుడై వరలెను 

ఆర్యళటుని గూర్చి విమర్శకు; దృష్టిని ఆకర్షించు 

నురియొక విషయము భూభనుణ సీర్ణాంకము అకడు 

ఇరువతములనారికి అనునగు కండు చాదములను 

శెవ్చిను 'వడనమీర పోవుచారు ఒడ్డుమీడ న్థీరముగా 

నుండు వృజాదులను తనుకు వ్యశి'రేకడిళలో పోవు 

చున్నట్లు గమనీంచుదురు బళ్లు తిరుగుచున్న భూమిమీద 

మన్న వారు (గవా నమ కారులు తిరుగుచున్న ట్లు భావిం 

కుద శాని అవీ సీరముగచే యున్నవి! (గో సొ 9) 
అని ళూ[క్రమణ సిస్టాంళమున కనుగుణముగ్గ శుప్చిను 

అశ్లే *సూర్యాధి (గ్రవాములకు ఉడయా స్తమయనములను 

కల్ఫించుచున్న నత్మత సంజరము (వ్రబావాచాయున్పచే 
ఎల్లవ్వుడును (పేరేపింపడుచు శంళాస్థానమున నుండు 

వారి కరోళాగమున ననుభశ్ళ్చినుముగా కడలుచు తిరుగు 

చున్నది? (గో పా 10) అని నవక శ్రమణమును 

(క్రశ్యేకించి చెవ్వుటచే భ్యూక్రమణ వీద్ధాంకము. నిరఫింనే 



)డెను మరియు ఆర్యభటునికి భూ భ్రమణ మే ఆఖిముత మై 

రున్నచో ఇళర (గవాములకునలె భూమికికూడ మధ్య 

భఖృటగశులను, వాటికి పాతుభూకము లగు శుందోచ్చ 

మోచ్చ మున్నగు విషయములను ఆత% నికూవణ 

గార్వకముగ దెప్పియుండెడి వా. అటు చెప్పియుండక 

గోవుటశీ ఆర్యభటునకు భూ్రమ ? సిద్దాఎతమునందు 

శ్వాసను లే దని (గహీంచవలనీ వచ్చుచున్నది 

వునా 

ఆర్యసమాజము _ ఇడి యొ॥ చార్మికవంస్థ 

తనం ణాదు సాంప్రదాయిక మ శారు వైదిక 

కముంను విశ్వమున నలుగడల వ్యాపింప జేయు 

కై యీ ధర్మసంస్థ స్థాపింపబడినది జగద్గురు (శ్రీను 

,లహానంద సరన్వశీస్వామి యీ నమాజనంస్థావకుడు 

య్యధి విక్రమళకఘు 1982 వై[తశుద్ద పంచమి 

é* 1876 వపిల్ 10వ 

శడ) నాడు బొంజాయి నగర 

బున (పొరంభింనవిడినిది 

(శీ దయానంద 6 రన్వతీ స్వామ్ 

$ 4 1844వనంన మౌక్వీ 

గాఖ్యములోని టంశారా (గ్రాము 

లువ జన్మించిరి పీ పూర్వా 

(శువామము మూలళంకర్, 

ండియగు కర్ణన్ జీ వై దికనంస 

చలు, శీవథక్తులు మూలశంక 

౨౫ తన చిన్నతనమందే వేదా 

భ్రయేన మొనరింది జనననురణ 

| ములకో కూడిన యీ సంసా 

మునుండి ముక్తిమొరము నవ్వే 

ఒంచుటపై ఇల్లు 'ిచీ నన్న్య 

ందెను ఇద మొవలు ఆతడు 

యావందపగన్వతి యనీ వృవవా 
శ్రీ ఉయానంద నరజ్వతీ స్వామి 

ఆర్యనమాజనూ 

బు గ్వేద ములోని నడు మండలముల శాన్యమి, నళ్యార్థ 

(వ్రళాశము మున్నగునవి ప్రమాణ (గంథములు 

ఆర్యసమాజమునందలి మొదటి 30డు నియమములు 

వర మేళ్వరునకును అశని గుణములకును చెందినవి 

మూడవ నియమము వేదము సత్యజ్ఞాన ములకు చెందీన 

(గ్రంథ మనియు, చాని చెల్లరు పకింవడగుననియు 

శెలువును వేడాధ్య ౫ునమున స్త్రీ వురువ. భేదము కాన్ని 

మానవుని రంగుఖేదముకాని, జాతిఖేదము శాని పొటింస 

బడరాదనియు ఇయ్యది శెలుపును వాలుగవలియ నుము 

అనత్యమును విడిచి నత్యమును (గ్రహించుట (వలివానికి 

శ _క్రృవ్యనునును ఐదవ నియమము ఎల్లరు ఇెడుగునువదలి 

మంచిని (గ్రహింపవలయుననును ౪ర్కు ఏడు తొమ్మిది 

వియమములు మానవు లెల్లరు సర్వమానవ | శేయమ్సువ శై. 
పొటువడుటయే తమజీవితమునవు లత్యముగా నుంచు 

కొన వలెనని కోధించును ఎవిమిదననియనుము అందరి 

యజ్ఞావము బోవొడీ జ్ఞానము 

కల్లించుటకు యత్నింన లోధిం 

చును వదియవనియమము వ్యక్తి 
తనకు మాత్రము సంబంధించిన 

శార్యములళో స్వకర్మశుర్లై 

యితర శార్యముకందు సమాజ 

హితముఖొరకు ప్రయళ్నింప 

లోధించును 

ఆర్యవమాజ నుంఠన్యనుణ 

అర్యసమౌజము 'వేదనూల॥ము 

లగు పోర్వభొము భర్భములను 

(ప్రలోఢింన వేర్పడిన నంస్థ కాబట్టీ 

యిది అస్తీళ సంఘమని వేరుగ 

శెప్పవలపీనవనీయుండదు బుగ్వే 

దమ్ము యజుర్వేకము, సాను 
వేదము, అథర్యవేధము ననెడి 

బాలుగు సంహితలు ఈ సంఘ 

ంపబకుచుండెను దయానంద నరన్వకి వైదిక నశ్య దృష్టిలో ఈక్వరీయములు అందువలన అవి గ్వేతః 

ంచేశమును నిళ్వనుంతటను న్యాఫింన'కేయ వమకట్టి [ప్రమాణములు మిగిలిన (గ్రంథాల నుంతయు వరతః 

1ర్యనమాఖ మను 'ఫీరనొక సంస్థను స్థాపించెను ఈ [ప్రమాణము = వేరముల కనుటూలముగ నున్నంతనరశే 
చిస్థకు దయానంద కృతములగు యజుర్వేద ఛావ్యము, 
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యవి (పొమాణిళ ములు 



ఆర్యనమాజము 

1 ఈ గృళ్టమాన (ప్రవంచ మునకు మూల కారణములు 

మూతని యీ నంన్లునిర్ధాంతము (1) శళ్యరుడు, 
(క) జీవులు, (8) ప్రకృతి ఇందు మొరటి రెండు పచార్థ 

ములు చేతనములు మూడవ ద్రైన |వ్రళ్ళకి జడము 

(1) ఈశ్వరుడు = సచ్చిడానంద న్వరూవుకు నిత్య 

శుడ్డ బుద్ధ ము క్షన్వభావుడు వృష్టి స్థితి ఆయములికు 
ఇరంభూకుడు  ఆద్యంకములు శేక విర్వికారుడై, 

నిరంనరము నశ్వాంత భ్యామి_ు, జీవులకు కర్మఫలముల 

నొసంగుచుండును ఆశే విళ్వమున కధిష్థాక శివుడు, 

విష్ణువు, మవోళలీవుడు, లహ్మాము, వరమాళ్ళు ఇం(దుడు, 
అగ్ని శాయువు మున్నగు అకేళ సానుములచే. వేద 

ముళందు 'జీర్పొనంిడి యుబ్నాడు 

“ఏకం నల్ విప్రా ఇహుభొ వది 

అగ్నిం మత్రం వరుణ సూవా గథో 
దివ్య న సుపర్ణ" 

ఓ6ార మళలికి ముఖ్యనాముము ఓంకారమే [వణన 

మనియు శివ్పలడును. నృష్టప్రారంభమురుండి బుషుకీ 

ఛాముముఖోచే యీళ్వరువి వ్మరించిరి 
"తస్య వాచకః |వణవ యోగ 

ఈళ్యరుడొళ్క చే అతనికి సమానుడుశాలీ, అధికుడు 
శానీ మరియొకడు కేడు 

“అజో రణీయాక్ మళాళశో మహీయాక్” అనున 

దిశనీయం దన్వర్థను 

ఈశ్వరుడు నిరాశారుడు శావున వళడు శరీరధారి 

కాడు కాముడు, కృష్ణుడు, |కీన్తు, బుద్ధుడు మున్నగు 

శారు మహోపురుషులేశాని ఈ ళ్యరుని యవకార 

చృీరుములు శారు లీశెల్లరు జీవకోటలోవిహా శే ఇట్టీ 

ఈళ్యరు నుషాపించి లీవులు సరనుపదము నందగలరు 

శీవులు ముత్ర అగుటకు జీవేళ్వరురిట మధ్య అవశార 

వుడషులనుళానీీ వండేళపారులను కానీ, కేవుని (ప్రయ 
ఫ్యుతులిను కానీ అంగీక రీంచవలనివ యకగరములేదని 

అర్యసమాజనము చాటి బౌప్పిను 

ఆళ్వరుడు సృష్ట (ప్రారంథభమునలదే మోనవులకు 

నదియు జ్ఞానము, మరార్డుల భవి కాంతఃక రణములందు 

ర్రకాశింవకేసియుబ్నాడు అ జ్ఞునమే వేదముల“ వడు 

ఈశ్వరుడు వర్వవ్యావకుడ్కు నిరాలాథుడు కావున 

నశనిశాక (పలిళ్ళతి (లొమ్మ) కానీ (ప్రతిమ (విగహము) 
శానీ యేర్చరువశోలము ఆందువలన వి(గవోరాధనము 

తళ్వరాళాధనము కాగనియు, నది యవై గి మగుటచే 

జార్యనమాజము లోధించును 

ఆర్యపమాజసు సగుణ నర్గుణోపొసన ముల నంగీళ 

రించును “శగనంకతుడా రూగు ములు (ఇనంచాకులు) 

9 లవాడని భావించుట సగుణోపోననము ఆయొగుణ నులు 

(నాగక్వేసాదుకు) లేవివాడని భావించుట నిర్ణుణో పొనన 

మని ఈ నమొజము చెప్పును ఈశ్వరుడు నగుణుడ మన్యు 

పొళారుడుశాడు. అంచునలన సొ ళారోఫానన ఈళ్వరో 
పొననము ఇాతాలరని నమోజ నుఖిపాయవ కుచున్న ది 

(బ్ర) జీపులు = రెండన చేతన తత్త్వము కీవుడనబశును 
నుఖము డూఖము ఇచ్చ, రాగము, బ్వేషకు, 

నము, (ప్రయత్నయు మున్నగు గుశములు జీవ్సనీ 

లకణము జీవఠత్త్వము ఈశ్వర త క్షకయుకలె సర్య 

వ్యావళ చు కాళ, అగుకరిమాణము ళలదియ్లే యుండును 

శాని యిదియు వుట్టుళ, నాళము తే టై యుండును 

వర్వజ్ఞము కాళ యల్బజ్ణము, నర్వ? క్తికుంతము శాక 

యల్బళ క్రిమంతమ్లు యుండును ఇట్టిజీవులు (ప్రతి కరీర 

మున కొక్కటి చొప్పున నసంభ్యాక ము లని యార్య 

నమాజు మంగీళరించును ఇదియే శత్రు నమ్ముశము 

జీవులు కర్ణుదేయుటలో వ్వళం[త్రులుగా నుండురు 

ఫలము ననుళవించుటలో బారీ! షారతంత్యము తప్పదు 

అంరునలన నిష్టమువచ్చినట్లు శుభాశుభ &ర్భల నొనరించి 

వాలికి తగిన ఫలముల నీశ్వరు డొనంగగా తన్పనీవరిగా 

వొరనుభలింకుర్ము ఆయా కర్ణుల ఫలముల ననుకవించు 

టకు కీవులొళ ₹రిరమును విడిచి మరియుళ శరీరమును 

లోందుచుందురు అందువలన శ్రీమికీటాడ [అవా సర్యం 

తము గళ శరీరములు జీవులు కర్మాషగుణ భలముల 

వనుభవించి ననువగు రేయె*నులు జీవులకు కరీరముతో 

వంజంధము . కలుగుటను ఉగ్గుమనియు, శరీరముతో 

సంవింధము విడిపోవుటను మరణ నునియు నందురు 

జీవునకు స్యరూవతః అనన మరణములు లేవు 

“న హన్యకే నొన్యమానే శరీరే” 

జీపులు జర్భింతురుశాని, చారికి బాకములేడు 

జను నిళ్ళాంతము వద్ధి విరుద్ధకుని యాకర్యనమాజ 
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మంచును. జీవులు వేదపీహిక ధర్మములను కర్తశ్య 

బుద్ధితో వాశరించి ఎన్సంగులై ననాడు అన్ముమరణ వరం 
సరనుండి ముక్తులగుదురు మక్షులైన వారు (వికృతి 

సంపర్కములేని పరమాత్ముని నిరవధిశానంద స్వరూప 

మున య కేచ్ళముగ లివారించుదు ము క్తిసుఖము 

ననుథపింతురు వళాంతళాలిము వరకు ము క్రిసుఖను 

ననుభవించి జీవులు మరల అన్మవిద్ధు లగుదురు జీవుల 

సావధిక (ప్రయత్న ఫలమమున ముకి నిరవధికము 

శాజాలదనీ యార్యసమాజ మంళవ్యము 

(8) (ధ్రకృశి దృశ్యమాన (వపంచమున ప్థూలముగ 

గవబడు ఇడ చార్థముల కన్నిటికి నుపాడాన కారణము 

[వ్రళ్ళతీ యనరడును ఇది యదేతనమును అత్యనీక 

నూత్మమును పరమాణు డూవిమును, వరిళ్ళిన్న మువై 

యున్నది పరమాణు రూసనుగు నీ వ్రళ్ళతి యుక్చత్తి 

వినాళములు లేక సడా మువికిగలద్వే ముండును ఈ 

వరమౌణువులు ఈశ్వరనం యోగముచే క్రియావంశము లై 

సరన్సర సంయు క్రముఖై. స్థూలతను బోందను (కను 

ముగా వృథివ్యాది పంచభూతములు నిర్మిశములగును 

ఈ (ఖళ్ళకి నత్వరజ స్త మోగుణాక్మిక మై యింద్రియ 

గోచరము కాక యవ్య కయి, అభింగము అనలడును 

వ్యావక సరమాత్మయం డిడి యేక చేళముననుండి వ్యాన్య 

మున వడును 

వరమాణువులు నంయోగముచే ఫ్థూలశను బొందుట 

భృషియనబిడును అవి వియోగమువకన సూత్మతను 

భోందుట (ప్రళయ మవలడును వ్రకృకిలోనిట్లు సంయోగ 

వియోగాళ్మళ పరిణామము కలిగించుచాడు వరమేళ్వ 

తుడు ఈశ్వరుడు శన సామర్థ్యమురే కారణరూనమున 

నున్న (వక్ళతిని కార్యరాపగక విక్ళతగా మార్చును 

ఇఎయే నృష్టి అళ్లే ఈశ్వరుడు కార్యరూవముననున్న 

విళ్ళశిని శారణరూవమున మార్చును దీనిని ప్రళయ 

మందురు 

అర్యనమాజమిట్లు దృక్యమాన జడ చేశ వాళకి 

(ప్రవంచమునకు మూలశారణము మువ్విధములుగా 

వంగీ౭రించును ఆ మూడు కారణను.లు సంత ప్పముగా 

జీనేళ్వర వ్రళ్శకు అ బకును 'వేదము.లం దిళ్లే వర్గింవ 

బడికి 

ఆర్యనమాజము 

“ద్వా నువర్జా సయుకా సఖాయొ 

సమానం వృతం ఫరినప్వుజా కే, 

తయో రవ్యః పీవ్పలం స్వాద్వ త్తి 

అనక్న న్నన్యో ఒభిచాకశీతి " 

అందువలన ఆర్యసమాజము శంకర, లామానుజాది 

నం వ్రడాయములం లోలి అడ్వైశమో, లిశిష్టా ద్య 

తమో మ్యైళమో, రైశార్యైకమో  లోధింవక 
వైదిక సిద్ధాంతమగు క్రోళమును బోధించును 

చార్వాక డు, శాన్లాయిల్ మొర్కు మున్నగువారు 

శెప్పుగట్లు కేవల భౌతిక బాదమును శానీ (కె) స్తవ 

మహామ్ముదీయాది నత సంస్థ లంగీక రించునట్లు "కేవల 

చేకర వారనమును శానీ యార్యనమాజము (వలోధిం 

వదు భారతీయ వే వాంతులు బోధించునట్టు ఈ ప్రపంచము 

మిథ్య, మాయ, తకికిలేనిది యని యార్యనమాొజ 

మంగీకరింపడు _ గీతయందు చెప్పినట్లు '"నావతో విద్యకే 

భాత।ః వాభావో విద్యకే పశః అనేత్తునకు కానముళానీ 
నత్తుశ కఖానముశోని యుండదమట ంగతము, 

యచార్థము నగుకు ఇతర మశవాదులు “నుతమునందు 

విశ్వాపముంచవలపినకే శానీ పాతుబాదమునకు, 

తర్క మునకు శావులేదు ' అని చెప్పుదురు ఆర్యనమాజము 

“య న్తశ్మేణానువంధ కై న ధర్మో చేతరః” కర్క 

ము ధర్ముమగుమ నుళాంళరుల దృష్టిలో మతము, 

విజ్ఞానము (Religion & 8016000) వరన్నథ విరుద్ధములు 

ఆర్యసమాజ దృష్టిలో ధార్మిక సీద్భాంతములు విజ్ఞాన 

విరుద్ధములు శావు ఇయ్యది ఆర్యనమా॥ మంగీళరించు 

UU శ్ర వనిర్ణయములకు నంబంధించిన పామౌన్యస్వరూవము 

1 తిర్మవు నర్దన్మఎద్ధాంత ము. ఆర్యనమొజము వైదిక 

శర్మ ఛాంకము వంగిశరించును మానవులు మసోచాళ్టా 

యము. అ జ్యారమున జేళు శేస్టలు ళ్ళ లఅనజడును 

అందు కుకకర్మలికు మఖరూవమువను, అకుభకర్భులకు 

దుఃఖరూపమునను మానవులకు ఫలము చేకూరుచుండును 

జీవులు కాము చేయు కర్మలకు ఫలము ననుళ్లవించియే 

తీరనలయ.ను వమునంచే జీవులు నుఖదుఃఖ 

రూప కర్శవలముల ననభవింతురు అం దువలన నే 
* భోగాయకనం శరీరమ్” అని చెప్పలడినధి ఒళరుచేసిన 

కర్మలకు ఫలము మరియొకరిక చెందదు కర్తయే కర్మ 
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ఆర్యనమాజను 

ఫలముల న్రనుభవింపనలెను జీవులకు చారు చేయు శర్మ 

అకు తగిన ఫలముల నీశ్వరు డొపగును అతడు పొవము 

తను తమింపడు జీవు లోొనరించు కర్మలకు తద్దీర్టఫంము 

శెంటచే లభించునను వియమము లేదు కావున కొన్నీ 

కర్మల ఫలము జీవులకు జవ్మ్మాంఠ రమున చనుభవించనలినీ 

వచ్చును. వూర్వశన్మళ్ళత కర్మలలో నెయ్యవి (ప్రస్తుత 
శకిరమున ననుభవించనగునో యవి (ప్రారజ్ఞము అలియ్యు 

శపించిన కర్మలు నంచితము లని ను, శాజోవు ఆగ 

ములలో నమభవింప ననువుగ [ప్రస్తుత జన్మమున జేయు 

కర్ణులు ఆగామిశర్మ లనీయు "సీర్కొనఒడును మనుష్య 

జన్మమందు జీవుడు శర్మల నాశరింన స్వాతర్మశ్యముగతిగి 

యుండును అన్యజన్మలు భోగజన్మలు పకు.జ్యూరి 

జన్మలందు జీవులు కర్మరి నాతరించుటలో స్వతర్మికులు 

శారు కావున పుణ్య పాన విశజనము మానవుల శే ఖాని 

అవ్య(ప్రొడులి కుండడు అందువలన ధళ్ళాధర్ము (వ్శ్శ శ్రీ 

నివృత్తులను బోధించి శానించు శాస్త్రములు మానవుల 

rt నిరింవజడినవి ఈ విషయమును గుర్తించి ఫలా 

బ్చీక్షలేక శభళర్మల వాచరించి యంకఠఃకరణమును 

వరిపూత 'మొనర్చుకొవి ము ్ రీసుఖమును ఇడయుచార్చు 

ఇన్నమరణ బంధనము ప్రశాంత కాలముదనుక తప్పించు 

కొసువాకు ధన్యులు 

ir యజ్ఞనుణు = ఆర్యవమాజము వేరవిహళములై 5 

అగ్నినోత్రము మొదలు ఆశ్వ మేధరర్యంతముగల యజ్ఞ 

ములు మానవులకు ఆను మ్రైయములుగ 'నెంచును (కివ్మా 

యజ్ఞము (నంధ్యోవానవారులు), డ్రై చయజ్ఞిము (ఆగ్ని 

వోశ్రము), వీశ్ళయక్ఞను (మాళశావికరుల శీను 

ననున యజ్ఞము (అతిథి సళ్కారయి) బలివైళ్వ 
శేవము (ఆశీళప్రాణుల శావోరాదుల నొనంగుట) ఆను 

పంచమవోయజ్ఞ ములు ఎల్లరకు ¥ క్రవ్యములు 

"చేరో ' కృయజ్ఞములు హీంపారహితములు యషము 

లందు వకు విశననాదులను ఆర్యనమాఖ మంగీకరింవదు 

ఉన్వట, పాయణ, మహీధళాదులచే రచియింవటడీన వేద 

కావ్యములు యజ్ఞ ములందు వకు హింపొదులను అంగీక 

రీంచును అందువలన ఇ భాష్యము లార్గములు కావు 

ఇాంక్రికుల ఆచారములరే (నభావిశుల్తై భాన్యశారులు 
తేదముల నట్లు వ్యాఖ్యానించిరని యూనమాజ మంచును 

యజ్ఞ శబ్దము ఛాత్వర్థమును పురస్కరించుకొని 'డేర 

వూజనమును, నంగతిక లణమును, దానమును బోధిం 

చును అళ్లే మేధళద్దరు వవ్మిత వాచక మే కాని హింసా 

చాచళముశారు ఆధ్యరము హింసా వాచళముళాక పోగా 

హింనేను నిపేధించుచున్నది (ధ్యరతిః హింసాకర్మ నధ్వ 

రీ త్యధ్వరః) ధ్యరమనగా హింస అదిలేనీది అధరము 

అనగొ అహొంపాశ్మశమని ఖ ఎము 

వేరములంది సర్వత్ర నీర్వథూకహిక మే ౯ ర్తవ్య 

ముగా భోధిం, బడినది (మౌ హిగ్ంనీః నర్వభూ కాం) 

వభూకనును హింనీంపఒము “ఆమ్మా గావి॥ 

గోన్టలు హాంసీంపఏగినవి కావు " అను నిట్టి వేదంధులు 

లెక్కకు మిక్కిలిగా వేదములందు. ఉపలద్ధి 1 రిగుచుండ 

ల జ్ఞ వ్యాజమున నికువిశనవాది హింసలు చేవను లవేర 

అవుట బుద్ధిం౦గత ముకొదు (కైకికి హింసా సా 

న థవలి) “వై డికవాంన హింన కదు ' అను నిట్టి వాక్య 

ములు వేగ 1కుద్ధిముఆగుటచే అవ్రమాణను లు శావున 

గో మేధమునకు ఇం(డ్రియములను నలి(త్రము చేసికొనుట, 

అశ్వమేఢమునకు కాష్ట్రమును సమ్మిశ్రము డేయుట 
మున్నగు నర్థము లను (గ్రహించుట యుక్తము గానం 

ఇంద్రియములు ఆశ్వ! = శాష్ట్రము ఇట్టి కస్టార్ధములు 

(కాన్మాణ గంక ములందు జూడవగును 

1V వర్ణాశ్రమ న్యవిస్థ = విశ్యమునగల మానవులెర్ణి 
రును ఒశేశాలికి బే దివవారు మొనవులలో వివిధజాటలు 

లేవు కాని మానవినంభుము నర్యాంగిణాభినృద్ధి నొందు 
టకు శగినట్లు చకుర్వర్ణములుగ శ్యవహరం దేలడ.టను 

అర్యసబూజ మంగీకరించును ఆనగా చేవమూలళ వర్ణా 

శ్రమ వ్యవస్థను సమొజ మంగీ రించును డ్రాహ్మణ, 

శ్రియ వైళ్య కూద వ్యవహారము నూనంబంఘమున 

జస్దవ్రయు క్రముకా॥ గుణగర్మవ్రయు క్రముగా నంగీక 

రించును అందునలన్ (నాహం జ్య్వాదులు జాతులు భావు 

(శ్రాన్మాణ, శతియాది శబ్దములు “ గ్లబోధకములు జాలి 

వాచళములు॥ వు 

(దమ్హుతము ఛారత దేశము వ్యవనోరమందున్న జాతి 

శేదనులు అవిచ్యాక ల్పిశములు అందువలన నవి బేదరిహి 

తమురినజనదు మానవులందరు పగ మేళ్వరుని బిడ్లణు సర్వ 

(ప్రాణులు పర మేళ్యరుని ప్రజ పరమేశ్వరుడు [వ్రజానతి 



మౌనవకీవితము ముఖమయముగాొవింవ నను నగునట్లు 

జీవితళారిము (తవ్మాచర్యము, గార్హస్థ్యము చాన 

(వస్థ్రము నన్నా శ్రశము ఆనబిక్సు ఆగ్రమములుగా 

చాలుగు భాగములు దేయబగెను ఐదేండ్ల కగువాత 

బాలురు ఇరువది యే దేండ్ల వరకును, జాలికలు పదునారు 

యేండ్లవతకును గురుకలములందుండి (వగ్మాచర్యము 

నలువుచు విద్య “భ్యనించవ లెను 

అటుపై శా న్ర్రనిపొళ గృవాస్థ దర్శ ములను 

నిర్వ ర్రించీ ఏజదియేంజ్లకు వెఎడివతదుపరి చాన వము 

అగుట సూనవుల కురిశము తదుపరి సాంసారిక జీవన 

మ్మను గడుసరాదు చాన్మక్రష్థులు (గ్రామమునకు 

వెలునలనుండి నంభుమున కసకరించు శ ర్రవ్యనుల 

నాచరించుచు స్వాధ్యాయామలను చే యుచుండన లెను 

క్రముముగా సొంఛారిక భోగములనుండి విరక్తులై 
సవ్న్యన్ంచి (బిహ్మ స్థుటల్రై జీవికమును సఫలమొనన్చు 

కొనుట సన్న్యాసాశ్రము విధి 

౪ వంస్కారముణ , సూనవక్లీవితమును సరిస్క 

రింతుటకుగాను విషేకాది శ్యళావాత పోడళలిధ 

సంస్కార ములను అయా కాలమున జగువుట (శేయక్క 

రమనియును సమాజ నుంగీళరించును 

V1 జస మఠ వరివర్తనము గమకమునకు చెందిన 

వారైనను చైడికధర్శమార్గయు నవ౭ంలింతు నందు 

శేని యట్టివార నాగ్యనమాజము వై దిళ మార్గ వున 

దీ& ఇల నొనగ్చును కేదధర్ముముల నమునరించుటకు నర్వ 

మా వులకు నధికారమున్నడి ఆండు జాకిశేదము కానీ 

వర్లఖేకము ఇన్నీ జేళభేదము “నీ పొటింతలనిలేదు వేద 

ములు ఫొర్య శాలిక సార్వశొము ధర్మ |ప్రతిపొదక ములు 

ఆలి ఈశ్వరీ యములు కాబట్టి ఒకరిసొత్తుగ కావింనఆనదు 

వీళ్వ మువంతటిని అర్య మొనర్చుటకు ఆర్యసమాజ మను 

దినము (వయత్నించుచున్నడి 'కృణ్వంతో నిళ్వమార్యమ్' 

ఇది చొనినినాదము ఆందువలివే వేడు వై) స్తవ మహాను 

డియూది నానుములడే న్యవహారింపలడు వారు చేదధర్శు 

పరులు 'నెంతుళేని ఆర్యనమాజముచారికి వచా స్వాగత 

మిచ్చి నేదమాగ్గమును |ప్రదర్శీంచును 
జర్యకమాజి ము మాననజీననమునకు సంఖంధించిన 

ఎల్ల మయములను వై క్రైనీక నూ శానుటాళముగ 

అఆర్యనమాజము 

వరిష్కరించ యత్నించును అది లిశ్వానములకును 

మూళాచారములకును కాలీయదు అది సర్వళోముణ్ఞ 

మగు మొన వాళ్యుక్నతి కేకాళ చర్య ప్రాణికోటి హీశము 

నాశాంతంచి కరనుకూలాచరణమునకు గడంగును 

ఆక్యినమాజ విర్మాణము = సమౌజ నిర్మాణము (ప్రజా 

తంత విద్ధతుల ననువరించి చేయబడినది వదువెనిమిది 

న౭చత్సరములు డాటిన [వలి వ్యక్మియు నీ నమాజమున 

నదమ్యుశు శాగగును కలీనము పరిమంది సభ్యులతో 

వొక వమౌజము స్థాపింపనగును సమాజమున సదన్యుజు 

శాదలచీనవ్య క్షి తన యాడాయకునందు శజాంశము 

నకు కక్కునకాని [దవ్యమ ను చంచారూస మున సమాజ 

మున కొనగవవినియుండును అతడు సమాజరుుచే 

నూచింనబడీన వచాదార నీయమములను ఫొటింవవలనీ 

యుండును 

వరి సమాజమును నియనమూనుకూలముగ నడుపుటకు 

శగిట్లు నమౌజ సదస్యులు తమలో క్రొంగరిని కార్య 
కర్తలనుగా నెన్నుకొందురు వారిలో అధ్యతుడు, శాక్య 
దర్శి కోళధ్యతుకు, పుస్త కాధ్యతుడు ముఖ్యులు 

వీరికోబాటు చురిముగ్గురిలిచేర్చి (వతి సమాజమునకు నొక 

శార్యనిర్వావాళ వర్గము (ఆంతరంగనభ) వర్సరువబడుకు 
నదన్యులు మిక్కిలిగానున్న చో అధికారుల (కార్యళ శల) 

సంఖ్య యఖోచితముగ జెంచుళొనరచ్చున 

సమాజము ళొక ప్రాంతమున ఫడికిమింది 

యేర్పడిన తదునరి యా నమాజ సదన్యుంచ్వారమున 

ఎన్ను కొనబడిన (ప్రతినిధులతో నొక (ప్రాంతీయ అర్య 
(థకింధినళ యేర్చడును నమాజములు (పకి యిరునది 

మంది నదన్యుల కోక (ప్రతినిధి నెన్చుళొని |ప్రాంతీయనళ 

జేర్పరచుకొనును నమాజమున నున్నట్లు | పతీనిధిక 

యందును అధికారు లెన్నుకొనాడుదురు (వతి ఆర్య 

సమాజము శన యొాజాయమునందు పదియనవంకు 

ద్రవ్యము (ప్రతినిధినథకు చేర్చుకు 

ఇట్టి [ప్రాంతీయ అర్య (వకిలిరినథలమండ యు. 
శొనబడిన (ప్రతినిధుల మూలమున సార్వ ే ?ిః ఆర్య పకినిధి 

వళ యొకటి చిర్ణించవిడును ఆ సభా కార్యములను నిర్ణ 

హించుటట (పొంకీయ ్రతినిధినకలు కమ యాజాయ 

మున పంచమాంశము చండారూసమున నిచ్చును 



అర్జగణీతము 

ప్రాంకీయ నళలనుండి యేన్నుకొనబడిన (వ్రచింధులు 

స్టార్యి దేశిక ఆర్య|వతీ ఎధివళ్లకు జధికాకుల నెన్ను 

కొందురు అంధునను ఒక శార్యనీర్వావాకి వర్గయుండును 

(వతి అర్యనమాజమి.ను సిప్త్పాహమున కొళ పర్యా 

యము సత్సంగ మును ఫేరిట సరన్యుల వెల్లరను నమావేళ 

వరుచును అ సీసూ వేశమున సంధ్య, అగ్నివో తము, 

ఛగవద్భకనలు జరువును విద్వాంసుల చ్వారమ.క 

ధర్మోపడేశము చేయించును విజ్ఞలిమూలమువ జ్ఞాన రర్భ 

ఆరి వైయక్తిక సామాజిక తీవవౌన్నత్యమునకు పొటు 

వడుచుండుగు 

ఇార్జిక నమాచేశముల సాయమున వైది' భర్మ 

(తకోధము నొనరింవ శ క్రికొలడి యత్నింఛును 

ఇట్టి యూర్యసమాజములు ఖారఖిరేశ మనం దంతిటను 

అశేళము తేల్చోడినవి నంళాబు, ఉత్తర పిదేశము వీహోరు 

మధ్య(ప్రదేోము మున్నగు ప్రాంతములలో |ప్రొంశీయే 

(్రశినిర్గినళ్ల కేర్నడి నిజధర్మముకు నిర్వ ర్రించుచున్నని 

వికేశనములందు అ్రీకా కంగ్లండు అమెరికా, బర్మా 

అపహ్బము మున్నగు వేశములందుము ఆర్యనసూజములు 

కెంటొల్చంిడులి 

ఛారతజేశమున ఢిల్లీనగరమున మన్న సార్వచేశి, 

ఆర్య ప్రతినిధినభతో ఎల్లి లేళ ముల నమాజములకును 

నంటంధమున్నడి భారళదేశచునుండి వెళ్ళి విద్వాను 

నైన ధర్మ ప్రచారకులు విజేళములందు నై దిక ధర్మ(బ్రచా 

శమ వొనర్భుచున్నారు 

అర్యనమాజము పడుపు వంస్థలు ఇూలురు, బాలికలు 

(ఉనాచర్యపూర్వళ ముగ జాతీయవద్ధతులతో విద్యల నథ్య 

సంప ననువుగ ననేక సంస్థల నెలకొల్పి విర్యా్యా వీ వీ 

శోడ్పడుచున్నధి అంచు. గురుకులములు, దయానంద 

ఆంగ్లో వైదిక కళాళాలలు 047? Colleges} అలీ 

ము ఖ్యములు 

ఇవిళాళ అనాథ కరణాళియములు టొడ 

వానిని నిర్యహించుచున్నడి దిక్కులేని ఫ్ల్లల నందు డీర్భి 

చారికి వా న్రకళలకోపొటు విద్యావదాన మొనర్చి 

న్యతం[తులై “తవోపారి గిడువుశొనదగిన పాదుర్థ్యమును 
క లీగించుచున్నడి 

వై చకపాహిత్యమును (పడాలేముచే ము నుద్దేక ముతో 

ముద్ర జాలయములను ఇెలళొళ్చి వేదా (గ్రంథ ములను 

ము ద్రించుచున్నది 

చేశ విదేశముళంధు వై దికథర్మముల నుద్చోధించు 

టకు యోగ్యులయిన ్రభారకులను నిద్ధముడే ముట 

కనువగు ఉవిదేళక నిద్యాలయములను స్టావీంచి నిర్వ 

హీంచుచున్నడి 

ఈ నంస్థల ్న యు నాయూ ప్రొంతములందు (ప్రాంతీయ 

అగ్యవ్రతినిధి సభల యధిశమున నడ చుచ్నపి వీని 

నిర్వవాణవ వకు వలయ. భవము వీశే 1 భాగము సమాజ 

క్లోళ ంమండియే వెచ్నింపబడును ౨ద్యా”ంస్థల నిర్వ 

హొంచుటకు (వేలి నంవత్సరమునందును సుబ రు డో! అడల 

రూపాయలు బెర్చింఖకుచున్నవి 

సంగో 

ఆక్షగణి3ము జే ఛాందోగ్యోవ ఎవత్తునంరు 

(mw క్షీ 2) వారదముని సనక్కుబూారుని అనది 

వరట నేర్చిన విద్యలను చెర్పుచు రాశివిగ్యను నక[త 

విద్యను పేర్కొ లెను రాశివిద్యయనగా గణేశ గునియు 

నత(క విడ్యయనగా జ్యోతిషతునీ ము తగ్గు ఆర్గసం ప 

చాయమున శ క్వక్టాగోషయ శ్షములగు వీద్భలు తక్క 

మిగిలిన విధ్యలన్నియు త్మక్పణివింధకముణుగా & వీతీంప 

బడినవని ఆయినను (గశస్మార్త (క్రియలకు అనసరనుగు 

నంతమటుకు (వతి విద్యళేోను పరిపూర్ణతమ ఇమా 

శాశ్ర్రములు పొందియే యున్నఎ అట్టి ఎశంగములలో 

క్యాకపము మూర్ధర్యమరి చేదాంగళ్యోతీపము ౩ప్పును 

అఫ్లే యాగముశందు (ప్రధావమగు అగ్ని వేది యొగ్క 

నిర్మాణమును గూర్చి (భాహ్మణము లందును, కల్ప 

న్మూత్రములందును చెప్పుచు గణితమును అనేక విధము 

లుగా ఉపయోగించిరి ఇట్లు వైదిళబుషులరే ఉప యు క్త 

మైన 7ణిశమందలి కొన్ని విషయము బెచట పరిశీలింద 

విడును ఇచట అర్ష గణిశమునగా బుపి పోక గ 

మయే అర్థము 

అంకగణిళము (4510816800) ఒకటిమొదలు వరా 

ర్థమునరకుగల సంఖ్యలు కేరములో ననేకల ట్ల జాడ 

అరుటయేగాక కాళకన। హొశాదులలో * స ఖ్యలుగొ 

*త్రైకం 44 11 rH lin prado 118 1 శసిషల ఖం 16, 0 
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చీర నబడినరి వాలినీబట్టి 1 మొదలు 10 వరకు 

10 నుండి 100 వరకు తరువాత నవాన ఆయుత, 

నియుత (పయుత, అగ్నుద, న్యర్భుద సమ|డ, మధ్య 

అన్ల వరార్థగర్యంతము కనిపించును అవగా 10" 

మెదలు 1)" వరకుగల సంఖ్యలు వాడవిడినవి అథర్య 

వేడములో (11% 88 8 28 91) మద జ (0 
గను బుచ్చ అనృచ్చపదములు నరునగా ధన, బుణ 

సంభ్యావాచకములుగో మన్ని ఖీలావశియంచు ఖర్వ 

(10) మవోవర్మ (10%), నీల (10), ఇల 

(10%) మొదలగునవి మరికొన్ని చేర్చబడి పశార్థమ్ 

ఆనునచ 10" గా చెవ్పవిడెను ఏళ, ద్వి దళ, శత 

సహ్మాప్ర మొదలగు శాటికి నిరు క్తములో (Mm 19) 

వ్యుశ్చ శ్యర్థములు చెవ్పబడెను ఈనంఖ్యలు నేటి దళాంళ 

పర్లతి కనుగుణమగు స్థాన్మకనుమునే కలిగి మున్నవి 

నరో భారతమందు (186 | 6) 'నవైన యోగో గణవేతి 
శశ్వత్' అని నంఖ్యలగుర్తులు శొమ్మి దేనని చెప్పం డెను 
'ఇెద్ద మొక్తములను చెన్పుకవుశు కఠ వాన పరిమాణ 

ములను వాడుచుండెడినారు పన్టీమ్ సవ ప్రాణి, జ్వాన 

వృతికృవా పాణ (72 000) (బు ౫ 186 18) మొ 

సాధారణముగా 'అంళానాం వామతో గఠః అను 

వ్యాయమునుఖట్టి “పద్ణనతి' (98) చు న్స ప్షక్యధిక 

చతు కృతాని! (47, 400) వంటి పయోగములే అధిక 

ముగా నున్నను వేదములలో కొన్నిచోట్ల 'వవ్ర శశాని 

వీంళలి:' (720) (బు 1 164 11), 'షష్టీమ్ సహన 

ననశిమ్ సన' (60099) (యు 1 58 $9) వంటి వయో 
గములుకూడ కనిపించును వేదిక బుములకు అంకగణి 

తములోని సంకలన వ్యవకలనాడి (ప్రథాన రరికర్శలు 

(fundamental operations) లీ మునవి ముందువెప్ప 

లోను | జాన్మాణాదులలోని వివయములనుబట్టి శెఖియ 

గలదు 1 

ఖీస్న ములళోకూడిన సంఖ్యలు అనే చోట్ల ళనుపిం 

చును త్రిపాడ (క్రీ (యి ౫ 904), కళా (2) (మైశా 

నం 11 7 7), వంచదోభాగ (గ) (ఆత ౫ 3) 

శే] ప్రాణా నె ంఠు (నుమాథ) 

ఆర్షగణీతము 

నళాతా ( 24) అర్థశృతీయ ( క) (ఆ శు 20), 

నవ్రభాగ (+) ననమీకణా ( శ్) ఇక్యారి (ప్రయోగము 

లవేకమలు కనుపించును అశ్లే వర్గము, వగ్గమూలమే 

లతో గూడిన ప్రయోగములు ఖూడ కలవు కుబ్బక్యూత 

ములందును వాటికి మూ అములగు (శాహ్మాణము 

లందును నర్గములతో కూడిర నిర్మాణము అశేళములు 

ఉన్నవి వాటియందు వర్గమూఅములిను డ్వికరణీ(౪/2 ) 

శ్రీకరణీ (4/3) అనియు (ఆకు 1) దళకరణీ (1/10), 
చళ్వారింళత్కరణీ (4/40) ఆనియ [కా కు ౫ 88) 

చాడిరి కనుక కరణీ శబ్దమునకు వర్గమూలమని యర్థము 1 

(గేఢీకూపములోనుండు సంఖ్యలు కై శ్రీకీయ సంహిత 

యంద నేకములు కనుషించును ర్నుకా ధ్యాయ ములో 

చెండు కలవు 

OR ‘ . 88 

046 18 48 
వంచవీంళ (బ్రావ్మాణములో (VII 3) 

ముు భూమికి (4లో {Geometrical Progression) 

చెప్పబడెను 24 48, 94, 49168, 
9884, 198608 $98216 

క్రై శ్తీరీయూపనివత్తుళో (ద్వి (వ) (లభ 

కలుగు ఆకంరము 100 100, 100 

అను (శేఢీరూసను.లో శప్పబడెను 

శతవథ (బ్రావ్మాణములో (౫5 47) ఒక అంక 

గణిత శేఢి మొ త్రమురేసి శెప్పలడినరి ఇ శేఢి యొక్క. 

మొచటివదము 24 భేదము 4, వదముఖ నంఖ్య ₹ ఇన 

మొత్తమునకు మూ కుకెట్లు 756 అగునని యున్నది 

ఇాలమోనము చైర్థృనానము (వొన్మాణములలో 

శెప్పబడినవి శత (వా ౫18, 2 తో శాలనూాన 

మీదిగున విధముగా కలదు 

పాణ. 15 (ప్రాణులు! ఇడ 15 అలు! ఇతి 

16 ఇశర్హులుణ! డవ 15 తవలుకా 1 నువూ ర్హము 

$0 మువళూ ర్తములున ! దినము (ముజుకీరి నిమిష 

ములు) (1శము=! గంట) 

t కంజీళషమునవ రేభాగణీతముందు భఖమను నర్థనుకూడో కలదు 



అక్షగణీకను 

పలకారుణ బ్రాహ్మాజములినుండి సంగ్రహించిన 

జైర్ల కనాన మిట్లుండును = 14 అణువులు నా! రల, 

24 తలలు” 8 అంగుళము, 12 ఆం =1 (పాదేశము, 

18 ౪0m! విశన్తీ 15 ఈం ౫1 పదము, వికీ అం 

1 ఆకత్నీ, 88 అంజ! జొనువు, 856 అండా! శన్యు 

$6 అం ౫1 యుగము, 180 అం ,= | పురుషము, 400 

అం అ1అశము 

శేభిగజిళము (రంగయ్య) డీనిని ఆర్షనర్మవ్రచా 

యమున రజ్ఞవనియు, శుల్బనులియు పేర్కొమచుం లేడి 
శారు రజ్టువనగా (జాటిళో కొలచి కేయు గజితమనియు, 

శుల్ళమనగా పమిధలుంచుటకు తగిన వేదుల నిర్మాణ 

మును బెప్పు గణిశమవియు అర్థములు యేక ఫాభల్యము 
శరకు ఛాట్లయం దునయుకము ఆగు వేకియొక్క 

నిర్మాణములు. వరియగు కొలతలతో కాన్త్రలడ్ధము 

ఇింవవిడెము వాటిలో బోభాయన అవ స్తం బి 
శాళ్యాయన కుక్చనూశ్రములు ఆయా బుషి ఫ్రోక్రము 

అగు [శౌడ స్ఫూకములి కనుజంధములుగా దొరకు 

చుష్నువి ఆర్ధ రేఖాగణిశమున కివియే ఆధారములు 

లీటితోవీ గొన్ని విర్మాణము లిళట ఉదసొరింవవిడును 

నవీన భాషా చరిశ్రశారుల ననుసరించి జోధాయనుడు 

(కీ ఫూ 1800, ఆవ స్తంబుకు క్రీ పూ 800, శాళ్యా 

యముడు (కీ వూ 6500ల వాటి వారని (గ్రహింన 
నెను 

1 జర్టహా్రమ “క్కి ge ర్య ots 
నీకిగ్యత్మా వీచయక్ వృథగ్యూకే కురుత న్షదుళయం 

కరో” (ఆ క 18) (గొద్జికేరముకో బో స 148, 
శాన 1 11) అనగా “డిర్భచశురనము యొక్క 

కర్ణము (జేయు శశుర్యన్రయు) పొడవు 'చెడల్బులు 
విడిగాచేము చాటే (చతుర శ్రమల) మొత్తమునకు 

సమానము * దీరివే అధునిక విళాగరక్ (540 8 ౮) 
సీద్ధాంతముగా ఇప్పురుము. డీనీ విళోనము సూత్ర 

ఠా పమున లేకున్నను ఉపయోగములు కనుఫీంచును 
శకవథ. (శ్రావ్మాంములో (00118 1) వైళ్ళల వేది 

నీర్మాణము. దిక్కులంరు. త0లకోణము. కేరృడవలెవలి 
యున్నడ చానినీ శాళ్యాయమిడు (16) “కిక్కు లవై వు 

థజముబగల చకుర్నపిమును నిర్మించి చారి కుజముల 

మధ్య లీందువులను కలుపగా చేర్సడు చకుర్యస్రము 

దిక్కులవైపు లంబకోణములు కలదిగను "వెద్ద చతురస్ర 

ముతో నగమువై కా 

లము కలదిగను 

ఉండు” నని చెప్పెను 

20% చకుర [నము 
దిక్కులవైవు అంబ | కో 

కోణములు కలిగి 

ABCD చకుర(న 

వై శాఖ్యములో విగ 1 

= ఈక రమా త్ర 

మును చకుర్యన్రమున కువయోగించి ఆవ స్తంబుడు 
4/2 యొళ విలువను కనివెళ్టును (ఆ శు 110, 

ఇన! 13) అది 'భుజపమొణమునకు చాని మూవడ 

నంకును దీని నాలుగవనంకును కలిసి యో నాలుగవ 

నంతులో లీక న నంతు తీసిచేయవలెకు ' అవగా 

అకక ఎ. | ఉకార సశ 3434" 14142156 

ఆధునిళ వర్ధతిలో కని'పెట్టబడిన ఢీ౦ి”లున 1414218 

ఆస ్ హంఐ కుల్భమ్మాక్ర వ్యాఖ్యాత మగు కవర్టి స్వామి, 

డీవిని నీలకంకాచార్యుడు ఇట్లు నిరూసింశెనని చెప్పెను 

2 1a 200= 2-14 [7-1 

laf 2ma/IP- 1 జష/([-0) (1-౫) 

ట్రం 
=j1~ 1 నుమార్ను= 17 fi 

1 
౨౫ |[డ44థీళ కే “2 17 

Vre1t +44 = 34 34 నీబారు 
ఇట్లు కర్ణసూ త్రము ననుసరించి నిర్భాణము అవే ములు 

భల్బళారులశే గెప్పబడెను 

ఒక షేశ్రముకు సమాన వైశాల్యసుగల నరొక 
శేశ్రమగా నూర్చుట = 11 వోటర్ నయును టీక్ణచోతర న 

ముగా వాళ్ళీలీ (కాకు 114) 'చతుర[ వము యొక్క 

A క్ష్ లి 

792 



టో కోల్లముచే ఇాగింవేబడిన నగమునకు రెండవ కొర్ణరుచే 

శెండవ సనగముళో ేర్పడు విభాగములను కలువ 

నళెను ABCD 

చతురన ములో 

ABC భాగమునకు ౪ 
ADOన 6900ను 

AB,BC భుజముల 

మీదచేర్చగా ACEF 

అనుదీర్భ చతుర వము 

వర్చడును అది AB 

CD అను చతురస్ర వఏను & i 

ముతో సమాన వై శాజ్యము కలడియగును (వటము కీ) 
దీనిణే ద త్తథుజముగలి దీర్ధచతుర న్రముగా మూర్చ 

నలెనన్న (౪ కు 11 1 నిర్మాణ మిట్టుండును దక 

భుజము (య)తో చతురస్ర (తీయ) భుజము (Dకీ కు 

ఖండించి ఆ నీందువు (3) నుండి (03 అను) కర్ణమును 

మరొక భుజము (రెడీ ను పొడిగించగా కె వర్ద) ఇిండించు 

వరకు పొడిగించవలెను (వ్రటము శీ) 
ఈ రెండు ఖండన 

లిందువృలనుండి చతు 

ర్ట చెండు కఘుజము స 

అకు సమాంతర 

శేఖలు గీయవలిను * 

(ను ందరళొ జీ య aoe 

వ్యాఖ్య) దత్త నము | 
భుజము చకుర న 

భజముళన్న "వెద్దరగుచో చతుర్యస్రము యొళ్క రెండు 

నిలువు భుజముల (గీ, ర) ను డాని (యక సమాన 
ముగా పొడిగించి, ఒకదాని చివర (0) నుండి కర్ణమును 

గియగా ఆది శతుర్మసముయొక్క. అడ్డళుజము (కెగీ) ను 

ఖండించు బిందువు (ర) వద్ధ కీర చతురన్రవు దో శ్త వరి 

మాణ భుజము (౮8) గీయనలెను (పటము 1) ౮D 

చతుర ప్రములను 2 భుజము గలి దీడ్భ చతుర వ్రములుగా 

శేయగా రకర బ కోరిన దీర్చచకురవ్రము లగును 

ఉీసన _క్ట్ సులభము, కీర్ణ చతురవ్రమును చకుర[నముగా 
మార్చుట ముందు చెన్పబడును 

ఆర్షగణితము 

(9) చకుళ్యనమును వృ శ్తముగా మార్చుట (ఆ కు 
w 2, # మ 13,14) (చతురస్ర) మద్ద 

వలను 1 

లిందువునుండి కోణమునకు గల దూరముళో, భుజము 

యొక్క నగముకుకీసికేయగా మిగిలిన దానిలో మూడవ 

వంతును అనగ థుజమునకు కలువగా నచ్చిన పొడవు 

వ్యాపార్థముగా వృ్తమును గీయనలెను' ఇది స్థూల 

ముగా చతురన్ర వై శాళ్యము కలిగియుండును 

ఉడా చటుర్శన భుజము 16 అనుళొనుము 
డానీ కర్ణము = 1612= 22 (212 

+ కర్ణము -+1 కుజను = 11 2136 = భోజ 3 3136 

వ్యాసార్ధము = భుజము +4 (3 3130) =82+1 10 

=9 109 

(దీవిని బట్టి 153 1408) 

నృత్తమును చఛతుర్మననముగో తూర్చవనలెనన్న శాని 

వ్యాసమును 18ఇాగములు లేప వాటిలో 16 భాగముల 

కుజముతో చతుర(నమును నిర్మింవలెను (కాళు if 
14 wes) 

(దీవిని తిట్టి శ 2160 వచ్చును ) 

(౫) కొన్ని నమానములగు చతుర(స్రములను ఒశే 'ెద్ద 

శకురనముగా మార్చుట (శా తగ 7) 

“దత్త చతుర వ్రములను ఒకటి కక్కునగా సం క్లీలో 
చర్పిన ఆసరళశేఖ భూమియగును ఒక ఇెష్కువగా 

చీర్చిన నచ్చు లొడవును "రెండుననుభుజములుగా అనుర్చిన 

చాని యెత్తు కోరిన చతుర్మప్ర భుజమగును ! ఇచట రక్త 

చకురన్రముల భుజము 8 నరిమాతాములు నురియు వాటి 

నంఖ్య 8 ఆయిన లిర్శించవలసీన |కిళజము యుక్క 

10 1s 



శ్ (6-10 ర్త 

పటము 5 

భూమీ (0-1)8 వరిమాణములు ఈ శూమి చివరలకు 

(1414 సరిమాణములు గల |శాడును కట్టి ఛాని మధ్య 

శీర్ష కోణము వచ్చునట్లు లాగనతెను దీని యెక్తు &D 

(కొ _శగా రిర్మింపవశసిన శకురన్ర కుజముగును దీవి విలువ 
ఉగ & పరిమాణములని కర్ణనూత్రము ( వైభాగరన్ 
సిద్ధాంతము) తో నిరూపింపనచ్చుకు (పటము 5), 

ఎ ట్ట. (0). 
ఇట్లు [శ్రకుజములను చళ్ళర(న్రములుగను, చకుర సము 

అరు |కిథుశములుగను సూర్చుట, "పెద్ద చతుర్యవ్రమునుండి 

శానలసీన చిన్న చకర్శవ్రనును ఖండించుట కొన్ని 

అసమాన చతుర్మక్రముళను కలుపుట మొదంగు పద్ధతు 

అనేళనులు శెప్పబడెను అయా వేదుల నీర్మాణములకు 

శానలపీన ఇటుకల ఆకారములు, నంఖ్యలు టాడ చెప్ప 

జడను 

శ్యవచికికి శావలపీన ఇటుళల ఆకారములు, సంఖ్యలు, 

4 అవ్య క్రరాఘలుండు సమళాలీన సమీకరణములలో గాని 

పొధింపలడనివిగా నుండును ఇట్టివి లౌ కు 124 

లోను, ఆ కు, గే లోను చెప్పబడినవి వాటిని ఈ సరమిశ 

మగు చ్యానమందు వివరించుటకు వీబశాడు 

వీజగజీకము (Algebra) వైదిక (గ్రంథముతందు 

"శేభాగణిళతు ప్రత్యేకముగా కుల్నమును శీరుతో శాన్చిం 

చినట్లు కీజగణితము విడిగా కనీపీంచదు. శాని గ్రాహ 

ఇములిందును, శుల్ళములందును "కేత్రములను సాధించు 

నవుడు వీజోోణిత సిచ్ధాంశములు కొన్ని నాడబడెను, 

ఆ యంళము లిశట ఉచావూరింపజడును 

1 ఛకుర్మవ్రమును దీర్చ చతుర న్రముగా మౌర్చునపుడు 

ఇెనుక చెప్పబడిన వద్ధతి ననునరించి కిషాలో (8౫ దత్త 

థు పరినూణము ) వంటి నమీళరణము వర్పడును 

ఈ శకవక (బ్రాహ్మణము (1 287-10)లో మనో 

చీదిని గూర్చి చెప్పేను దీని నిర్మాణము ఆప స్తంబునిచే 
వీవరించఐజెను (ఆ శు” 1) అది ఒక సమద్నిబావు 

నమ౭ంబ చతుర్భుజము (liosceles Trapezum) ఇని 

భామ 80 అడుగులు, రెండవ సమాంతర భుజము 

(ముఖము) 84 ఆ, ఎత్తు 86 అలు ఉండును దీని 

వైళాల్యము 972 చ అడుగులు 

వైశాల్యము కొన్ని చదరపు సరిమూణములు 

ఎగ్టునశావశెనన్న మొరటి దై ర్య పరిమాణము అన్నియు 

ఎక్కువ శావతేను అఫ్లెక్కువైన [కొత్త సరిమాణము 

(02810 x అయిన 

36 (bmn (ఇశవలువైశా 

అ్యములో వృద్ధి 
టు. 
శే ఇగ. | శా 

ఇట్టి వివ ౪/1. అయినప్పటి ని ళ్ళుణశ్రను 

మును శాక్యాయనుడు వివరించెను (శా 42 

ఓ శ్యేనరిక యొక్క వృద్ధిని జె్పిడి ఒళవద్ధతి 

ule 

కలకు! 

* ఇది వీ గణీళములో రింగకోన డ్రిసీజనులుదుథుజసుల నిన్న శ్తిని శిబపను 



సంపూర్ణనర్గ నమీళరణమునకు చెందీయున్నది 'డానీ ఆకా 

రము కొలకలు వురువ |ప్రమాణనులో రవ వటములో 

చూబఎనవిధముగా నుండును దానీ వైశాల్యము 7 

చశురపు వరిమాణములు 1 చతురవు పరినూణములు 

దైశాల్యములో వృద్ధియైనచో (క్రొత్త దైర్య వరిమా 

ణము ౫ అగు ననుళొందము 

(Inoreased uait of eagth=2) అయిన, 

2x PURE bet (+ fs) Tj +m 
tf ఈనమీకరణనులో 1 యొక్క 

"పద్ద భూతముల విలువల నువే&ంచిన 

¥1+3 (ఛాచావు)” అగును జ్జ 

శాశ్యాయనుడి విబువతోటే వేడిన ద్ధివి చౌప్పిను 

(™ CR 4 

17 శుల్బశారులు లంబకోణ |కీశుజములను సాధించిన 

విధ మీ క్రింద సమీకరణము ననువరించి యుండును 

al (0) 

శాళ్యాయనుడు డీర్ధ చతుర(వమును చతురనము 

(కర) గా మార్చునపుడుకూడ ఇచేరళముగు సమీ 

శరణమును పొందగలిగెను చానీ నిర్మాణ మిట్లుండును 

(™ శు 12) “దర్భ చతురనవు పొడవును వెడల్పుతో 

ఖండించి మిగిలిన భాగమును అ్లే ద్విఖండనలేన ఒక 

విభాగమును దటణనైపునను, రెండవ దానిని తూర్ళు 

వైవునను చేర్చగా బేర్పడుడానికి కొంత కలిపి (చతు 

అర్షగణికను 

రనమును) వూ ర్రిచేస తగ్గించన లెను “ డీనినిట్లు వివరించ 

వచ్చును ౫ పరిమాణములు పొడవు, 1 సరిమాణమ్యులు 

'వెడల్చుగల దత్త దీర్భ చకురసములో మి ను ఖండించగా 

మిగిలిన (మ-%9)పొడవును రెండు నమభాగములుచేసి 

జొన్ములో చూసిన విధముగా చేర్చరలెను గీశలున్న 

మూలను పూరించగా నొక చతుర మేర్చడును డావీని 

కోరిన చతుర(వ్రమునకు సమానముగా నురొక విధమున 

తగ్గింతవలెను ఈ నిర్శ్ధాణము ననుసరించి, 

me {n-572) - (క్యాక 
ఆ =(క్టై'- (27) mere గా 

ప్రకి'షవించిన 11 (+ (దం (బస్టక్పోళగును 

ఇది వైన (వావీన (1) ని పోలియున్నది ఇట్టి సమీళర 
ణము మీద నాభారవడు కొన్ని లంబకోణ (శ్రిఘుజఖము 

అను అవ స్తంజుడు సాధించెను (అ కు ౪3-7) అవి 
(1) 3+ 4ీజనో దీని ననుసరించి 

(343 3 + CAcbd ఫో (55 3)" 

(343 +44 df (55 4) 
ఇవికూడ లంబకోణ |తీథుజము లగును 

(2 ౫ +122 13 దీని ననువరించి 

(4529 + (124122 = (13+13 బి 

ఇదిహొడ లంనికోణ | త్రిభుజ మగును 
ఈ విధముగా కెలిసిన లంబకోణ (శ్రిభులమునుండి కః 

సరినూణములను మార్చుచు ఇతర అంబకోణ [కీళుజము 

లను సాధించెను వెనుక చెప్పబడిన సమాన చతుర స్రము 

లవేళములను ఒకటిగాశీయ శాళ్యాయనుని నద్ధతికూడ 

ఇట్ట సమీకరణముచే యిచ్చును రీనినే క్రవ్మాగువుడు 
(వివ్మాస్ఫుట సిద్ధాంతము (21 33) లో 

మావి ముక్క బీ? వంటి రూనములో 

లంబకోణ |రిథుజముయొక్క. కుజముల సంబంధమును 

చెచ్చిను భిల్బశ్యాశ్ర్రయులో డిని ననుసరించి వెన్బలడిన 

శమ wicam of మ by Biblia మును Datu—Caloutia P 167 
pan కి 

శ viay-(24*) -(=) ఫలకే కజముల నంణంధనులో 2ర్వై గ్రో4ా0ి, p= 

గా వ్రాసిన ల0వకోణ |క్రికజఘున వనయోగంచను 



అర్షభాగోళమ 

ఆందికోణ |కిథుజములు వె నుడాహాకించిన రెండు రక 

ముఠే శార్నించును తరువాత (బన్మాగు వుడు, మవో 

వీరుడు, భాన్కకాళార్యుడు మొదలగువారు. నురికొన్ని 

లంజికోణ (శ్రిభుజములను చెప్పిరి 

'జుల్బక ర్తలకు కేభాగణిళము, లీజగణితము శెలిసినను 
చారు వాటిని పోపవ త్తికముగా నూ శ్రీకరింవకపోయిరి 

చా పువయాగించిన నిర్శాణములను మనము నవీన 

గణిశముతో ఉనన శ్రీ కరించుకొనవలని వచ్చెను ఉసపత్తి 

నవకరించు. సిర్ధాంతముఖను 'వాలేమియు బెప్ప లేదనీ 

వచ్చును చానికిళోడు ౯ వంటి సాంకేతిక సంక్ఞలను 

కూడ చారు వాడలేదు. ఆంధుచే బారి సూత్రములు 

గణిశమున కంతగా తోడ్పడకపోయెను 

జ్యోతిషము (తీకటాం0స్సు) = నక్మక్రవిద్య (వ్రశ్యేక 

విద్యగా చెవ్పలణెను (గ్రహిము౭సంఖ్య, గనునము, 

నద[కములు, శాశినిళభాగము, అయనములు, బుకువులు 

మొగలగు (ప్రొథమిళ వివయముళే గాళ [గ్రహీణములు, 

అధికమానములు మొడతిగువాలి వినరములుకూడ వేద 

ములతో కలవు ము నం ౪40 59 బుక్కులలో 

అ శ్రినుసోమునికి సూర్య! గవొణమును గూర్చిన విషయము 

పూర్తిగా కెలియుననియు, చారీ సంకతికికూడ పూర్తిగా 

శిలియుననియు ఉన్నది అధిశమానమునుగూర్చి యి వం 

1258 లో కఠదు. చేచాంగ జ్యోతినమునుబట్టి 
180 దినముళిలో సూర్యుడు ఆళాళలీిని క్ చుట్టును, 

శంద్రుడు 6! చుట్టును తిరుగుదురు 5 సంవత్సరములు 

గల ఒక యుగములో ఈ 07 చుట్లు వాతత్రమానము 

అనేబడును ఇట్టి మాసమునకు 27కిచినములు కాని 

హననమాసములు ఈ నంవక్సరములలో 68 మాత్రమే 

ఉండును సాననమానమునకు దినములు 291 (పవి 

క్ వం లకు రెండు అధికనూసములు వచ్చును అ్లే 

($8 68 దినములకు జక కీథి భోపించును ఈవిధముగా 

క సంవత్సరముల కాలములో నూర్యచంద్రుక గమన 

మునుగూర్చిన విషయములు వేఛాంగ జ్యోతిననుందు 

శెన్ఫలడెను  ఖగోళమునకు గందింధించిన సూత్మగణిత 

మేలియు చానియందు లేదనవచ్చును వై చెప్పిన విషయ 

ములుకూడ స్థూలముగజే యుండుననియు, అవి అన్ని 

శాలములికు తగివట్టి పద్ధతులలో లేవనియు లోకమాన్య 

బాలగంగాధరతిలిక్ శన వ్యాఖ్యానములో (వ్రాసెను 

ఆ(గ్రంథము నేటి సిద్య్ధాంతనుల కేమియు ఉవయు కృముగా 

లేదు శేవలము యజ్ఞయాగాదుల శాలనిర్ణయమున కే 

ఉసయోగించును 

భూమి గుండ్రముగా నుండుననియు అడి గాలిలో 

నిళాభారముగా నూర్యునిళ క్రి చే నున్నదనియు (బు 

iv 53 3,1 33 8) కొందరి 'వ్యాఖ్యాళల సమ్మతము 

నూర్యు డుదయించుట కాని ఆన్తమించుట శాని లేక 

కొంళఖాగమునకు రాతి, కొంతభాగమునకు వగలు 

వర్చరచుచు తిరుగుచుండును అని ఐతళేయ (బ్రాస్మాణము 

(1 4) మట్టి శెలియును 

"నంజ్ఞావివరణము 

శై నం---శై క్రిీరయనంహిత 

బు నం-యి గ్వేరసంహిత 

ఆ కు--ఆన సంబ శుల్చి సూత్రములు 

శా కు--శాళ్యాయన కుల్బ గూశ్రములు 

కక (కా—కశవక్ర (ొన్మాణము 

లో కు-బోధాయనళుల్బ నూశ్రములు 

పుప ళా 

ఆరక్షభూగోళము = భూగోళన్వరూనము ;. భూమి 
మార్యచందులవ లె ఆళాళములో నున్నది భూమి మిగుల 

ెద్దదగుటవలన బల్లపరవుగా గనబడును నురియు దీని 

మీది జనులందరును, శాము వెతున్నటులును, కొందరు 

|కిందనున్నటులును తలంతురు ఆకనమునకు మధ, 

గోళమునకు |క్రిందుమీదులేమి? (భూమి విశాలము 

జనులో అల్బశాయులు) అది ఎటుచూచినను చదునుగ బే 

శన్చించును మరియు అకనము భూమినంటినట్లు కన 

బడును శానీ యిది వెలగపండునలె గోళొకారము ఈ 

గోళమునడును మేరువు దండాళారముగ దఉిణో శ్తర 

ముల వెలికులికినది డీని ఉత్తర్యాగము "వీరు సుమేరువు 

దతజ్యాగము "పేరు కుమేరువు ఉత్తరమేరువునకు పైగా 

ఆశాళమునందు ఉత్తర (ధునతారయు, డకిణ మేరు 

నకు నైగా అళాళమునందు దజిణ (ువళారయు, 

గలవు 

యామ్యగోయు పొమ్యగోళను ఉత్తరాయణ 

దతిణాయ బారంకములండు నూర్యుడు నూటిగా 



భూమధ్య శేఖమీదుగా పోవును ఈ రేఖకు ఉత్తరమున 

వన్న భాగమునకు సొమ్యగోళమని "వేరు దడిణమున 

నున్న భాగమునకు యామ్యగోళమలి వేరు సౌన్యుగోళ 

మంతయు ఇంభూ ద్వీపము 

భూమధ్య వలయ రేఖకు వి వన్మండల రేఖయని చేదు 

ఈ రేఖమీద అంక కలదు ఇది నేటి సించాళము శాదు 

వాడో లవణ నము[దములో మునిగిపోయినదీ లంక 

ఉజ్జయిని నుండి ఒక లంబరేఖ గీచినచో ఆది నిరత శేఖ 

వంటియున్న యీ అంకనుకాకును ఈరేఖమీర జే లంకకు 

తూడ్చున యమ(న)కోటియను వత్తనము గలదు లంక 

కును యర (వ) 

కోటిని 1285 

యోజనముల దవ్వు 

(వృ వ సీద్ధాం 

శము) ఇది భూమి 

యడ్డు కొలతలో 

వాలుగవ శంకు 

యమ (వ కోటి! 
తూర్పుగా 18686 
యోజనములదూర 

మున ఆ కేఖమీధే 

సీద్ధపురి యున్నది 
అటనుండి ఆరేఖ 

మీద'నే రోమకము 

అను న త్తనము 

గలడు ఈ నాలుగు 

వత్తనములకును సుమేరు పమేరువులు 1265 యోజన 

మురి దూరమున'నే యున్నవి నిరత ేశముననుండు 

వారికి రెండు 'మేరువులును, రెండు (ర్రువములును ఓలిజ 

మున కనిపించును 

యామ్యగోళము ! భూగోళమధ్య వరియమునకు రడి 

ఇమున లవణ నమ్ముద్ర మున్నది అటనుండి యొకచాని 

కొకటి దఉిణముగా (1) &ర (కి) దధి (8) భ్యుత 

(4) ఇతురన (5) మద్య (8) స్వారునీర సముద్రములు 

గలవు ఈ అనణ సముద్రమున కొళచాని కొకటి గతీణ 

ముగా (1) కాక (8) శాల్ళుల (ర కళ (4) గ్ర 

77 

వటము | 
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(ర్) గోమేథ (6) పుష్కరము అము ఆరు ద్వీపములు 

గలవు ఈ యారు ద్వివములును, అనణ నము[ద్రమునకు 

ఉత్తరముగా. నున్న ఇంటూ డ్వీఫమును గలసి యేడు 
ద్వీసముణు కావుననే 'స్నప్త డ్వీపా వసుంధరా అను 

నూక్షి నరియగుచున్నది, 

కొన్ని పుశాణములలో ప్లత, కాల్ళల, కుక, _కౌంచ, 

శాక, వుమ్మర ర్వీవము లొకచాని కొకటి దజిణముగా 

మన్నవనీ కలరు మరికొన్ని వుళాణములలో నివి కొంత 
వ్యత్య_స్తముగా నున్నవి యోగసూత్ర భాస్యములో 

(శ్రీ వ్యానులు శాక, కళ (శౌంచ, కాళ్ళల, నుగధ 

(గోమేధ), పుష్టర 

ద్విపములను చెప్పిరి 

యామ్య గోళ 

చునం దిప్పుడు 

మనకు అస్ట్రేలియా 
యును, అ(ఫికాలో 

కొం భాగమును, 

అమెగిశాలో సగథా 

గమును శానివించు 

చున్నవి నులయా 

మొదలగునవి భరత 

వర్షమున అమగ్నీప 

ముఠని పురాణము 

లలోగందు ఈ 

యామ్యు గోళము 

నందు ఈ క్యీవ 

షట్కము లోని కోంక భూమి మునిగిపోయి యుండుకు 

అఫ్లు జంబూ ద్వీపమునందును కొంళ భూమి మునిగి 

యచట సమ్ముద్రను లేర్చడి యుండును 

కుల సర్వకముణ భారళ తర్ణములో నుహేంద్ర, 

మలయ, సహ్య, ళ క్షిమత్, బుత, వింధ్య సారియా[ కము 

శిను వడు పలపర్వకము లున్నవని వాయు పురాణము 

శీర్కొన్నరి (67 ఆఢ్యాయను) ఉత్తరమున గంగ శిట్టన 

శోటినుండి దటీణముక కన్యాకుమారి నరకును వేయి 

యోజనములు వ్యాసించీయన్న కూమిణే భారత 

వర్షము లేళ భరత ఖండము ఆనిర్ 



ఆక్షభూగోళము 

అమరసింహుడు. “హొమబాన్ నిషథో వింధ్యో 
మాళ్యాన్ పొరియాత్రకః గంధమాదన మస్యేచ పామ 

కూటాదయో నగా. అని జంబూర్యీవములోని కొన్ని 

నర్వతములను చెప్పినాడు, 

1 *పానువంశము = ఇది $ంవురునన ర్లమునకు దత&ణ 

మందు మేళర్రై యుండునది 
2 నిషధను = ఇది హారినర్షమునెడు వర్గమునకు 

ఉత్తరమున కాలమా ర్య! ప్రశాళ మై యుండును 

శి వింధ్యము ఇది భారత వర్గ మందుండు కుల 

నర్వళము 
4 భూల్యవంళము [= ఇదియే (శ్రౌంచకర్వళము ఇది 

మేరు పర్వళమునకు సడనుట గంధమాదన ఏను[వమా 

ఇమై యుండును 

5 పారియ్మాక్రకము ఇది భారతవర్గమం దున్నది 
0 గంధమాదవను ఇది మేరుసగ్వకమునకు 

తూర్చున నున్నది 

? సీనుషాటను = ఇది కింవుడున వర్గమునకు 

ఉత్తరముననున్నరి, (ఇధి తింగొళట్టుచేసిన వివరణను) 
జంబూద్వీవములో ఒకొక్క వర్షములోచేగాళ నిరత 

శేఖక్రంది ఆరు కీవ్రలలోను దీవికి నజేసి కులపర్వతము 

లున్నన్టని బాయుసృరాణము ఇెన్సనది 

, లన ర్వళము లినగొ (వఛానవర్వశములిని శానము 

వర్వళనును నదమునకు నర్వత్ర ఉండునది, నంధులుగలది 
యనియు వ్యుతృ శ్రియున్నది పర్వములు లేళపోయినచో 

గుయగును అడి సర్యళముశాదు. రెండు పర్వశముల 

వడునునున్న నేల లోయ లేళ కనును, సంస్కృతములో 

ఇదియే (డోణి గీరి పగిలినచో ఆవగులును దరి యందురు 

భారత నర్షములో నున్న నుహేం[ద మలయాది కుల 

పర్వతములకు లెక్క పెట్ట లేనన్ని శాఖలున్నని ఇవి శాఖా 

నర్వతములు  మంధరము, వై.హోరము, దుద్దురము, 

కోలాహలము, ఘమరనము, మైనాళము, టైద్యుకము, 

ఫొతంధనుము, పొండురము, ళృష్ణము, గంతుప్రస్థము, 

గోధనము, వువ్చగిరి, (శ్రీ జయంశము, నైనళళము, 
శావవు, హొటళిలను మువై నవి శాఖా సర్వశములు 

ఈ కొండలలో ఆర్యళమ్లేచ్ళ జననడము లున్నవని వాయు 

పురాణము 'తెలువుచున్నది 

కలసర్యకముల పృ క్తికలు = |తిపోను, బుతుకుళ్య, 

ఇతురి, |త్రిదివ, లాంగూలిని, వంళధార అను నదులు 

మ'హేంద్రమను కుఖపర్వతము గన్న కూతుండు వశ 

ఛార మన మెటిగినదే వీనిలో కొన్ని నదులు చేడు 

లేవు కొన్ని నరులు చామరూవములు లేకుండ 

పోవుట కలదు త్రివేణిగా [పనర్ధి బెందినతానిలో నరస్వతి 

శేడు లేదు నరులేమి ? అవి పుట్టిన వర్వతములే యొళ్టాళ 

యెడ మటుమాయమై పోయినవి ఉత్తర నము[చతులో 

కొన్ని కొండలు ముళిగిపోయినవని వాయు పురాణము 

భాకొనుచుక్నది 

శృతమొల్క తామపర్గి, పున్పకాళి, ఉత్పలావతి అను 

నమొ నులయవర్వతమునుండి (స్రవించిన యన్నుత నాహి 

నులు వీనికో ఇా(న్రవర్ణి నువరిచిశము (ప్రనీర్ధమైన 

ఉదకమండల మే మలయనర్యతనుని కొండరనుచున్నారు, 

సవ్యాకుల సర్వత ఫు క్తి)కలైన గోజానరి, భీనురథి, 
కృష్ణవేణి, వంజుల, కుంగభ[ద, సుప్రయోగ, శానేరులు 

దోతిణ భారతము నొనంద నిలయము గొవించినవి 

యువీఠు సుకుమారి, మందోగ, కూనీసలాణిని యను 
ఛాహినులు కు క్రీమత్కుల సర్వత నంకానము 

బుతకుల సభ్యకము గన్నే గారాబు బిడ్డలు శోరా 

నర్మద, నుంచాకినీ, దశార్డ, చిత్రకూట, తమన, పీన్సల, 

గోడ కరత్రోయ, పైశాచిక, నీలోత్సలి విపాళ, 

జంబుల, కు కినకి, మకుణ, |కిదిన అనునవి 

వింధ్యకులపర్వతము శాపీ, సయోస్లి, నిర్వింధ్య, 

మధ, నిషధ, వేణ్య, వైతరణి, కతిజాహు, కుముద్వతి, 

తోయ, నురోగౌరి, దుర్గ ఆఅంతళ్ళీల ఆను ఇలకన్యలను 

గీన్నడి 

పొరియా శ్ర కులపర్వశ మునుండి 'వేడన్ట్భరి, వేదవతి, 
వృశ్రఘ్న, సింధు, వర్జాన, చందన, నతీర, మహతి, వద, 
చరుణ్యకి, విదిళ, 'నేత్రనతి, శవ, అవంతి, అను |గ్రనంకీ 

సంశానముద్భవిల్లినది 

ఇట్టనదీమళల్లులికు వుట్టినిం డైన యీమవోసర్యకముల 
నయ'ప్పెంత ? ఇవి యిప్ఫటిలి! వీనికి ఇానైనభూమి 

శయన్సు కెండునందల కోట్లయేండ్లని కూత క్త చే క్షలు 

నుడువుచున్నారు, వున పురాణములు నై నన్వశనునున్న 

800 కోట్ల యేండ్ల చెనుళటినాడని చెప్పనని ఈ వై వన్వత 



మనువునకు మునిమనుము'జే ము! ప్రసిద్ధ భరకుడు కని 

ేరనే మనభూమి శారతనర్షమని భ్యాక మైనది ఈకడును 

మనువే కావున ఈ భూమి అంత నవయమ్సుగలడియవి 

'శేలుచున్నడి పర్వతములుకూడ కోట్ల యేండ్ల క్రింద చేర్చడి 
నవే కొన్ని కొండలు నుమారు 180 కోట్ల వై చిలుకు 

వండ్లశింద పుట్టినవని భ్రూగోళళా స్త్రజ్ఞలు నిదా 

పించిరి 

భారకనర్గము - వుళాణములిన్నింటిలోను కడుంగడు 

ప్రాలీనముశై నవి వాయు విష్ణు, (బవ్మోండ పురాణ 

ములు ఇవి భారతవర్షమును గుణించి యేమి శెప్పినవి? 

ఖగోళళ్టులు ఏమిచెన్సీరి ? వరిశీలింతము 

'మేరువర్వతము = మేరువు (వివ్మోండనులో “ఈళ్వీర 

మూయ ఇదియే చేనలోకము మేరువు కార్య ఛారిణి 

ఈమె శార్టినదుల హొకురు ఈమెకు ముందర అను 

వుక్రుజేశాళ మరి ముగ్గురు కూతుండ్రుకలరు ఇది 

స్వాయంభువ మన్వంళరములోనిముచ్చట (తా 30-35 ) 

'వెనుకటిరోజులలో 'మేరు శిఖరము ధగధగలాడుచు 

ముల్లోకములకు కనండుచుండెడిది డానికి సామి శ్ర మని 

"వీరు డాని ఒక (వక్క హినునంకుని కూతురు నివసీం 
జెడిడి (ఖా 30-81) 

మేరువు ఇలాన్ఫకనర్షము నడుమ నున్నది మేరు 

వునకు శాలుగువై వును క(ద్రాళ్వ, భారత, కేతుమాల 

ఉత్తర సరుదేళము లున్నవి ఇందు నీల, నిషధ, శ్వేత, 

చీనుకూట, హీమనక్, శృంగవక్ వర్వకములును, 

హిమనళృర్వతము బాశ్రయించి భరతచగ్గమును, హేను 

కూటము వాశ్రయించి, శింపురున వర్గ మును, నిషఢ 

'హీమకూట వశ్వశముల నాశ్రయించి పొరివర్ష మును, 

నీలన్హైలము చాశ్రయించి రమ్యకవర్ష మున్ను శ్వేశవర్వ్య 

కము శాకశ్రయించి హిరణ్మయ వర్షమును, శృంగవ 

క్పర్వతము నాశ్రయించి కురువగ్ష మును గలవు ఇలా 

వృతనర్షముతో నివి మొత్తను ఏడు వర్షములు 

జంబూద్వీసము = స్వాయంభువుని కొడుకు ప్రియ 

(గ్రతుడు జంబూర్వీవమును తన "వెద్దకొడుకుళగు అగ్నీ 

గ్రునిళ్ళెను అగ్నీ[ధ్రుడు శన "వెద్దపమారుడై న నాభి 

యను శానికి జంబూగ్వీవములో దతిణమువనున్న హీను 

వర్షము నిచ్చెను (నా 33-87-45) జంబూడ్విసము 

7m 

అర్షభూగోళను 

నందు సిద్ధదారణ గంధర్వులు వివనించు కొండలు గల 

తొమ్మిది కువనములున్నని లవణ సముద్రము చాన్టీని 

చుట్టుకొనియున్నది ఇంబూద్వీవములో ారళవర్ష మునకు 

దజీణమున అంగ, యమ, మరియ, శంఖ, కుళ, వరాస్కా 

వర్చిణము లను “శు అనుద్వీవము బన్నవి ఆంగ 

డ్వీనములో మ్లేచ్చృగణములున్నని యమడ్వీళము బంగార 

మునకు పుట్టినిల్లు నులయద్వీనములో నమేచ్ళులున్నారు 

ఇక్కడ చందననృకాలెక్కున ఇరికూడ కంగారమునక, 

ముత్యముశకు నిలయము ఈ డ్వీపముఖో మందర సర్వత 

మున్నది ఛానిమీద నురాసురపూజికుడు శ్రీ ఆగ స్య 

మళొర్షి యుండును ఇందు |క్రికూట సర్యత మున్నది 

శానిమీద 8000 యోజనాల అంశాసట్టణ మున్నది అది 

శాతన నివాసము డీనికి తూర్పున గోళర్ల "జే త్రమున్నిది 

శంఖ ద్వీపము నూరు యోజనాల పరవు ఇది మేచ్ళనికా 

నము కుముద డ్వీవముతో మవోడేపుని పోడరియుగుపము 

రను, మవోగ్విపములో ఆదెవరావాస్యామిని పూజింతురు 

ఇట్లు భూమికి నడుము అవణ సమురము 'మేఖలనలె 
నున్నది అనము(దనులో అనుగ్విపొలున్నవి 

వాటిలో పుట్టు మీసాలవారు, మోళాళి బంటివారు 

(జైళ్ళ వెల్లంకులు, శాయలు గమళ్ళు కీనునారు, వాని 

నరునలు శేవినారు, 80 సండ్లు |బ్రతుకుచారు గలరట | 

వీరు &రాంగ్ కటాన్ నం మూళపురుషులేమో ? 

కంధలి మలయము వేటి నులయాకొనా ? బర్భిణద్యీవము 
కేటి బోర్నియో శానచ్చునా? 

మేరున్ననకు ద&ీణముగా హిమవళ్చర్వతము, చాలి! 

దతిణముగా నముద్రము వరకును ఫారళ నరము, డీఫ$ 

ఉత్తరమున అనగా హీమాలయమున గున కింన్సరువ 

వర్షము, చానికి ఉత్తరముగా వారినర్షము కలవు 

కొందలు నవ్యశరికోధకు కిట్లందురు! జంబూ ద్వీప 

ములో దఉిణనువెడ భారత ద్వీవము కానన నిది జంబూ 

భారత క్వివము, గీరి దతణవుకొన భారత వర్ష ను: ఇది 
హడ జంబూ ట్వీవమే తట్సాచళముగా 'కేటికిని కాక్ట్రీ 

రములో జమ్మూ అని లొంత (ప్రదేశ మున్నది కంఖా 

పదమునకు తద్భవకే జమ్మూ అనునడి 

(్రన్మోండ వురాణములోని జంబూగ్యీనము. బేరుగా 
నుళ్నడి ఛానిలోను ననఖండములున్నలి 'వానిశేర్గు 



అర్షభాగోళను 

(1) తైవళండము (క) గళ ప్ష్యఖండము (క) వుడువ 
ఖరిరము (4) భరశఖండము (5) శరభ ఖండము (4 

గంధర్యఖండము (7) శామఖిండము (ర) శేరుఖండము 

(9) ఇందుఖండము ఈ తొమ్మిడి భఇండము లలోను 

వరునగా (1) జేన (క్ర) భూక (1) కింపురుష (4) మానవ 

(క) విద్ధ (రీ) గంధర్వ (1) శాతవ (ర) యక (9) 
వన్నగు లుందురు 

తక్కిన వర్ణములలో యుగములు లేవు కాని భారత 

వర్షములో బాలుగు యుగములున్నవి భరకునిశపూర్వము 

డీనక హొమనర్థయు శేళ మైమువతవర్హ ము అని "చేరుం చెను 

ఖాళీ అమళాడు దీనిని సరిపొలించెను డీనికి శాఖినర్గమని 

కూడ 'పేరున్నట్లు గనబడుచున్నడి (వెన్నెలగంటి నూరవ 

శెబగు వెష్ణువుళాణము) జాభిళలొడుకు మువకుడు 

బుమభువీ కునూరుడు శరతుడు బానివలననే హిమనర్షో 

మునకు కారకవర్హమని "పేరువచ్చినది అజవాభమనియు 

దీనికి వ్యతనోరముంచెను (భాగవత 5 న్యం) 

నగరుని కుమారులు జంబూడ్వీవమును (శవ్విపోయుట 

వ౭న (1) వ్యర్థము (8) శంద్రకుళ్లము (8) ఆఫర్ల 
నము (క) రవణకము (క) మండేపోరుణము (రీ) పాంచ 

ఇన్యము (7) నీంచాళము (9) అంక అను ఎనిమిది బప 
డ్వీపము లేర్చడివట్లు భాగనళ పురాణము 'కెలుపు 
చున్నరి 

అర్యభటుడు శన సిద్ధాంత శిరోనుణిరో 'లనణ 

వము[ద్రమునకు ఉత్తరయిగానున్న భూమిలో సగము 

ఆంనూర్వీనము ఇళ మిగిలిన నగముతో ఆదురీవులున్సు 

వడు సముదములును ఉన్నవి అని జెప్పను 

లివణ సముద్రము 8701 యోజవాలు లిరతరేఖ 

మీడ 6నణ గమ్ముద్రములో లంక యున్నది నిరత రేఖ 

మీర అంక, రోనుళము, సీద్ధవురి, యమ(వ)కోటి ఆము 

వట్టణముకున్నవి త నాలుగు పట్టణములకు సరస్పర 

దూరము భూవృత్తములో ఛాలుగన వంతు అనగా 

తొంబది యంళలు అంకలో నూర్యోడయమైనన్సుడు 

యమ(వ)కోటిలో న్యు - మధ్యావ్నాము. వీద్ధపవురిలో 
అగ్హమయము రోనుకములో నడికి'రేయి 

శ 

దీని తెలివిడి యిది = ఎనిమిది యినుపచున్వలు గల 

యుక గుడ్డగొడుగును శెజచి నిలువుగా చేలలో నిలుచు 

వంము 8 

నట్టు వెట్టుదము గొడుగునడును ఆధారముగామన్న కట్ట 

'మేరువుయొక్క పాతు అని యనుకొందను గొడుగు 

మీదికి ఉల్నెళ్తుగా వచ్చిన కజ్టకొన మేరువు చానిచుట్టు 

నున్న చిన్న గుండ్రని గుడ్డముక్కం ఇలావృతను  ఇనున 
చుర్వలి చినళ్ళచుట్టును గుండ్రముగా జ చారరును 

కట్టుదము ఆదియే నిరత శేఖ ఆ దారముతో కలీసి నున 

శెదురుగానున్న ఒక యినువచున్వట ఒక ముత్యమును 
కట్టి చానిని అంశ యందము చడానికి సమదూరనులో 

మరిమూడు ముత్యములు కట్టి బాలిని తక్కిన రోనుళ, 

సిద్ధపురి, యమ(వ)కోటి యను పట్టణము లని యందము 

చారము [క్రిందనున్న ఆళాళము అతణనము[ద్రము, 

గొడుగుకజ్ఞ నలుచెసల మన్న గుడ్డయే జంబూద్వీపము 

మన'శెదురుగానున్న యినువేచున్వకు ఈనఠి యావలి 

ఇెండుచువ్వలి నడునునుండి ఎగునకట్ట కొననరరును గల 

[ప్రవేశము భారతద్వీవను డినిని మూడుగా విథణించి 

(కింది భాగగును, లంకను జశ్రయించియున్న చానిని, 

శారోత వర్షమని గుర్తింళము 

ఈ రీకిగా పురాణములలో చెన్నవడిన జంబూర్వీవము, 

ఇారత వర్షరు  ఆర్భకటుడు. జెప్పిన అంబూడ్యీవము, 

శారతవర్గ ము వరిగా సరిపో వుచున్నవి 

శజేశీ శా 
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ఆఫ్ ఘనిష్థానము 729 ఆల్ థెడ్ మార్షలు 810 ఇమర్శను 429 

అఫికా 781 ఆల్ = బహుతూరీ 802 ఇమ్మడి నరనించారాయలు 487 

అలు అలీ ఇన్నెసీవా 804 ఆలియా $06 ఇమాన్యుయల్ 111 874 
ఆబునవాస్ 808 ఆలివర్ వెండెల్ పోమ్సు 21 ఇరాక్ 826 

అబు యూసుఫ్ యాకూవబు ఆలూఫ్ ఖాను 665 ఇరాన్ 268 

అల్కిండి 804 అల్లోకియన్ 268 ఇర్వింగు వాలిటు 174 

అబుల్ అకాహియ $808 అల్డ్ బెర్లు 180 ఇలొవ్ఫత వర్ణము 00 

అఫీరులు కర్ 0 ఆల్బర్టన్ మ్యాగ్నస్ 602 ఇలియట్ టి య్ 280, 489 

అర్లుజని 746 అమ్మిస్టర్ 48 1 ఇలియనాయిస్ 880 

ఆన్లుజని ఎనీటలీన్ వాయువుల  ఆనఫ్జా 401, 4రిలి ఇన్మెల్ అదలా 408 

మంట "46 ఆస్కార్ జెల్స్ 429 శ 

అమిలు 85 ఆస్వాథ్ ఆర్దుఆలీ 802 ఈక్విడారు 884 
ఆయలా 47 ఇ ఈగిల్బు 884 
అయిలిక్ 147 qoutto 848 ఈలియాటిక్సు 8 

ఆయుర్వేదము. ఆర్డ కంటడక్కి యో ఇన్ ఎనలినిష్ ఈశ్వరదత్తుడు 450 

గ్రంథములు 750 ఇన్ ఫినిటోరం 747 ఈళ్వరదేవుడు 187 

అయుళ్వేడ ధర్మిములు 757 ఇందూరు 180 ఈళ్వరచేనుడు 450 

అయుళ్వేధము = వైదిక ఇందళట్టారకుడు 454 ఈశ్వరుడు 85 

(గ్రంథములు 150 ఇం|డేశ్వర్ జర్ శాకూరు 405  ఈస్టరుపోర్స్సు 278 
ఆరణ్యళములు 684 ఇశ్వాకులు 460 

ఆరా 68089 ఇఖవాన్ ఎన్నఫా 806 డి 

అరుణశకేళను 764 ఇ(కాయిల్ 825 ఉండవెల్లి 850 

అరెంజీనది 784 ఇథోపియా 818 ఉత్తర అమెరికా 84 

ఆర్కె. మెడీసు 765 ఇన్లం పట్ర సీ (6 ఉళ్చలుడు 240 



ఉదజలీ వఠాన్లుజనిదము కల్ 
ఉదయపీంహుడు 78 

ఉద్భటుడు 847 

ఇ4ీద్యోతనుడు వ్ర] 

ఉపగున్తుడు 887 

ఉపవ డు 161 

ఉపేందద్రచం(ద్రవేభారు 406 

ఉప్పుగల్లు 181 

ఉమామహేళ్వరము 170 

ఉమేళచరం|ద్ర ఛటర్టీ 405 

ఊమ్రాక్ సీంగు క్రికీడి 

ఉరుగ్వే 888 
4% 

ఊటుకూరు 175 

ఊల్ఫు 4 

బు 

బు'గ్వేదము 848 

ఎ 

ఎంకన్న 66 

ఎ(జాపొండు 278 

ఎడిట్ వాగ్టవ్ 872 

శివన్ 258, 426 

ఎడునార్డు 688 

ఎల్లా పెర్ళరు 278 

ఎడ్గాల్లీ మాక్ట్సర్సు 278 

ఎడ్నావెంటు 878 

ఎద్మండు వళ్ళు 84 
ఎడ్మండు 'స్పెన్సరు 488 

ఎడ్ల రామచాను కీకీ9 

ఎడ్యర్జు మైలరు వ్ల 

ఎత్వర్జు శెళ్లిమీ లీ 

ఎతిపాన్కనులు 268 

ఎనమం(డ 'వేంళట రామయ్య, తలి 

a మీనను 76 
ఎన్వర్ వోళ్ళవో 874 

ఎఫ్ స్కాట్ విర్ణి గెరాట్ట్ 878 

ఎమరక్ సన్ 271 

ఎమిళోవెలు 278 

ఎమెలీ డి కెన్సను 811 

ఎరతిస్త్ర్యూవాయడు 474 

ఎరిక్ మంజవానన్ 808 

ఎరిట్రియా 20 
ఎర్టీ నార్టను 811 

ఎల్నెక్టుహెమింగవే 278 
ఎ|రపిద్ద 480 

ఎర్చ్కిన్ శాన్టెల్లు EE 

ఎజ్జిమరి 14 

ఎజ్జనము[దము 8 

ఎమా(వెగక 478, 570 

& 

ఓగిరాల జగన్నాథళవి 660 

ఓన్ ఫాంటు 899 

ఓజోన్ 146 

ఓటోహాన్ 122 

ఓపిన్ 886 

ఓమరుతీర్థ 405 

ఓరుగల్లు 178, 187 
ఓరుసైడ్ 206 

ఓల్లుఫీల్లు ని ఇ 28 

ఓవెన్ లిష్టర్ 218 

ఎలకూచి కాలసరన్యతి 4రిర 584, 601 ఓహెనీ 272 

ఎలమంచి వుల్లాతీవంళుబ్ధు 814 

ఎలిజలెత్తురాథి 68 
ఎల్బుర్నైను 814 
ఎల్లా రెడ్డి im 

ఎల్లోరా (3 

ఎస్కీ మోలు వీరో 

వీ 

వం(టీను 278 

వీగంటివారు 699 

వీచమనాయడు 478 

వచిక్ పాడ్ 28 

వశెన్సు 815 
వీవీళాడ్ స్ట్రీట్ m1 

వ్నుగు లిత్మణకవి 60 

వీర్నూరి వీంగన 578 

ది 

లక్యరాళ్య సమితి 69, 60, 68, 

220, 424 
బత రేయ (కాహ్మణము కకక 

బన్-ఉల్ ముల్; [ 419 

ఐన్ స్టయిన్ 128, 188, 

ఒ 

ఉళ్తూషన్ 7 

జరివాళో 288 

ఒలింపీయన్ 906 

ఒవ్ ట్వాళ్ళ్ 888 

జా 

జొరంగజేలు 69, 177, 220, 480 

bs 

కంకంటి పాపరాజు క86, 609 

శంటకొన్నల 448 

కందననోలు 418 

శందవురము (కం'కేరు) కరి 

శందజాల క్రీ 45! 

కందరుడు 458 

కంచారవంళపు ౧ జులు 462 

కంధుకూ 6 రుదళవి 485, 686 

కందుకూరి వీరేశలింగం వంతులు 

117, 411, 400, 580, 617 

కందుకూరు 188 

కంవరాయలు 488 

కటారువళ్లా 177 

కడస 175 

కడ్డోడియనులు 268 

కదంబులు 458 

కదిరీ 174 

ళదిరీపతి బాయకుడు 4865 

కనువర్లి అబ్బయామాత్యుడు 008 

కన్నారచోడుడు 468 

కేరి 448 

కమలేళ్యర చలవో 405 

కమ్మింగు ఇ, ఇ 270 



కరిశాలచోకుడు 45 1 

కర్టనులాడ్డు 8౮9, 496, 690 

శర్నూలు 176 

కలకత్తా కళొపాక శాల 690 

కలాగచందుడు 402 

కలువచేరువు 184 

కల్యాణ 448 

కల్యాణదుర్గ ము 178 

కవర్డు 880 

కవిచం|ద్రది(జడు 402 

కవిరత్న సరస్వతి &00 

కవుంట్ లారీ 482 

కస్తూరి రంగళవి 548 
కవాలా 70 

కళింగము 292 

కళింగయుద్ధము 888 

కళువే నంజరాజు 599 

కళువె వీరరాజు 690 

శాంగో 9 

శాంగోనడి ల 4 

ఇాంచీసురము 1768, 816 

శాంటర్ 5 

శాంటీళల్లైను 878 

శాండూ౦0 నరనించో చార్యులు 641 

శాంశెల్ ఎ డి, 5808, 549 

శాక ర్త్యగుండన 4608 
శాకినాడ 646 

శాక్సటను 488 

శాచస్పాడయలు 860 
శాటయశెక్డి 1, 182 

శాటయ వేసూగడ్డి 667, 472 

శాడ్ నున్ 424 

ఇడవరాయ 461 

శాథల్ ఖండల్ వాలా 867 

శాన్ గ్టబల్ 686 

శానన్, ప్రొ 889 

శాన్యికుద్ధము 2465 

శాధ్రాడ్ ఎయి3న్ 878 

కాపయ నాయకుడు 466 

శావైక్, 118 

శాన్టీక్ లిపి 744 

శాముచేవుడు 458 

క్విలాన్ 487 

కీట్సు 488 

§ 680 
క్లీన్ జ 

శామరను వేంకటపతిసోమయాజి 598 కుంతకుడు 841 

శామవరము 188 

శారట్ 8886 

శారల్టన్ జీ హెచ్ పేను 874 

కారల్ మార్క్సు రిలి 

కారల్స్ శాడ్ 4&4 

శారెన్సు 718 

శార్డ్ సొండ్ బగ్గు 278 

కార్లయిల్ ణం, 428 

శార్ వవీరో 219 
శారీ 146 

శార్లుమెంజరు 884 

కాగే gl 

శాలికట్టు 298 

శాలిఫోర్నియా 279 

శాలిన్సు 420 

ఇల్బిస్ (గ్రామము 810 

శాశీనాథవుకన్ 408 

శాఖ్టీరము వ్ 

శాసా 819 

శానీమిర్ మాలివిచ్ 898 

శాన్ సర్వప్ప 584 

శాష్టారిళో m9 

శాళయ్యకవి 691 

శాళింగులు 468 

(డ్రాకటోవా 84 

బ్రమ 47 

ఇ్యాంగో 9 

శ్వాస్నే 882 

కింగ్సుఫర్డు 48] 

కిళాట్ అల్ శామిల్ 802 

కిన్లింగు 29 

శిష్ట భరొవుడ్ 689 
క్లిషృర్ణు అడెట్సు వ్ల 

కుంతల శాకళర్షి 447 

కుంఖశాణా 898 

కుతుబుద్దీన్ ఐజక్ ఆఫ్ ఘని 799 

కుద 100 

కుబ్దవిష్ణువర్ధనుడు 168 

కున్నీరకుడు 448 

కుమారకంపన 11, 446 

కుమారగిరి రెడ్డి 182, 477 

కుమారవిఖ్ణువు శీర్! 

కులపర్వతములు 797 

కులీకుకుబుషా 418 

కుశానశీనది 176 

కుషింగు 870 

కస్కోక్విమ్ 868 

కుళోత్తుంగచోళుడు 45%, 566 

కూచిమంచి తిగ్గరవి 60౮ 

కూచిమంచి శిమ్మకవి 680, 699 

కూ'జేనియా 270 

క్యూ 280 

క్యూరి దంవతులు 121, 181 
ళ్ళష్ణ 1 298 

కృష్ణదా పాల్ 490 

కృష్ణ దేవరాయలు 876, 47, 418, 

4985, 497, 408, 5677 

కృష్ణభూయాక్ 408 

కృష్ణమికుడు 815 

కృష్ణాథ్వరి 591 
కృష్ణావట్నం 840 
శెంటకీ పీకళూమీ 48 

ఇంటు 320 

ఇవ్నిళాన్ 862 

"ఇడా 278 

ఇశ్నెక్ రోజ 878 



ఇఫైక్ళార్ 561 

B25 160 

ఉన మూళలఘటిక 460 585 508 

శేథరైన్ అనీ పోర్టరు 878 

"శన చంధద్రనేను 714, 717 

శన మి[కుడు 847 

శైర్న్ కెఇ 68 

కైలాననోట 180 

శత 488 

కొండడు 186 

కొండనే 91 

కొండమ్మ 421 

కొండళాజు 4981 

కొండవీడు 180, 198 

కొండాపురం 449 

కొండిపర్తి 186 

లొక్కెలి శ్ 

కొడ్డూర 448 

కొణిచెన 459 

కొశిరెన కంక రేళ్వరుడు, 459 

కొరవి గోపరాజు 516 

శొలంబమ ఏరి, 2874 

శొళంవియానది 21 6 

కొలూరు 180 

శోటోపాళ్సీ 88 

కోడిళాడిపల్డు 181 

కోణార్మము 8i4 

కోనసీమ 188 

కోనిగ్ 180 

కోపర్నిళన్ 187 

కోల్రామ్ 886 

ళో రిడ్జ్ 488 

కోవాలుడు 898 

శౌనరు లి? 

శౌాకనట్ 880 

'ౌలూరి అంజ నేయకలి 546 

ఉశ్రయ్య 488, 594 68% 

శేముడు 248 

శమేంద్రుడు 84? గాము మల్లుదొర $18 

థి గాలన్ 429 

ఇండ చేవుడు 210 గాల్టిక్ 198, 717 
ఖిడ్లకిక్కన 481 గావూన్ 191, 195 

ఖలీఫా అల్ మన్సూరు 805 గ్లాన్ విల్లీ హిబ్స 214 

ఖలీఫొ ఆలీ 802 గ్లాన్ వర్తీ 429 
ఖలీఫాతే 802 గాన్ వక్తీ వీ 489 

ఇలీపా సొరూళ్.అల్ =రషీదు 80%. గబ్బను 427 
ఖవారిఖ్షై 806 గియాటో 686 

ఖాండేషు, 72 గిరిధరచాస్ 606 

ఖాన్ ఐహాదూర్ ఆశ్టేషీర్ ఇరానీ 0%0 గిరిం దగాథ శాకూరు $88 

ఖార వేలుడు 441 గిల్ పోరి 888 

ఖాప్రాజి 805 గిల్బర్టు డా 208 

ఖిప్లి 805 గుంకళల్లు 177 
ఖుదీరాంటోను 481 గుడివాడ 180, 448 

ఖురాను 299 గుణచంద్రుడు £10 

ఖుప్తాజ్లుఖా 804 గుణాఢ్యుడు 447 

భుమా 718 గుకేంద్రనాథ శాకూరు 882 

ఖ్రైన్ఫు కారిక 801 గుత్తి 118, 177, 418 

గ గుమ్మడి దుజ్జు M8 

గంగగోపాలుడు 481 గురజాడ |శ్రీరానుమూర్తి 550, 700 

గంగయ 578 గురుదాస్ ెనర్జీ 480 
గంగాధర మంటి 186 గుర్రం మళ్లి య్య 408, 680 

గంగాధరుడు 464 గులాం ఆలీభాను, 221 

గండక్ 1 గులాం రసూల్ ఖాన్ 486 

గగణేంద్రనాథ కాకూరు 888 604 గుల్బిన్గా 69 
గణపఫతిడేవుడు, కాకతి 179, 480, 689 గుళ్మార్ గు 247 

గణవవరవు వేంకటపతి గూ'చన్లర్గు జొహన్సిస్ 117, 404, 

కలి 58, 640, 545, 658 708 

గజేశచంద్ర గీీగోయీ 405 గూజ౭ెము 880 

గయాజుడ్జీను 680 "గెంబి లిన్ 47 

గయాళ్ళానో (బూనో జెచెడ్ప్ట 4 గకీలియో 187 
గరిక పొడు 198 శగెలెటి ఎ 6! 

గాంధీ మహాత్ముడు 500 గౌగర్ మెండెల్ 716 

గాగివ్ 20 Uf 48, 426 

గాకాలిబండ కీకీ9ి (గటు జేరు 277 
గాశుమాలా 279 గు నేవ 27 

గాము గంటందొర 879 గ్లైలోమిదూ థం 

మ్ 



గోచావరి 88 119 224 

గోన బుద్ధారెడ్డి 5669 

గోపాలకృష్ణ గోఖలే 480 

గోపాలచరణ ద్విజుడు 402 

గోపీనాథపాళకవి 402 

గోవీనాథము వేంకటకని 604 

గోమఠం (శ్రీనివాసాచార్యులు 708 

గోలి 448 

గోల్డున్మీల్ 427 

గోవిందళగవళ్చాదులు 155 

గోవిందమి కుడు 408 
గోవిందవర్శ 458 

గోళకి మళములు 179 

గోళ్ళనంళపునాయకులు 589 

(గోసియన్ 696 

(గోషియన్ 4 

గాడపొచాచార్యులు 164 

గౌతమి 182 

చాందువీనీ 72 

చాణ్యూరుడు 445 

ఇార్రుదేవి ఉగ్ర! 

ఇార్లాన్ 1874 

శాశ్జెస్ ఎల్ పామరు 188 

ఇాళ్లెన్ (శ్రాక్టమ (బ్రౌను 871 
చార్లెస్ మార్టిన్ వాల్ 8066 

చాన్దెను సొరయా 79 

చాకుక్థఖీముడు 4రక్ 

చిక్కవ్ప ఒడయరు 177 

చిత్రకవి "పెద్దనార్యుడు రకర 

చిశసేన జభరీయా 406 

చిశ్తాపుఖాను 586 

చిశ్రావతి 125 

చిన కశాతయ్య, ఆత్మూరి 84 

చిన తిమ్మరాజు 816 

చిన తిమ్మురాయలు 469 

చిన 808 

“గాశమీపు త్ర శాతకర్ణి 262, 487, 689 చిన బొమ్మబాయకుడు 815 

గాకమీ కాల శ్రీ శీ 

గొరన ఈ0, 547, 574 

గొన ర్ 

|గీనులాండు 24 

ఘు 

ఘంటసాల 448 

భుంట నీంగయ 5/5 

ఘసానీడ్ 828 

ఘూజీ తుగ్గకు 4665 

చ 

చండ నర్మ 468 

చండుడు 810 

చంధ్రకుమార ఆగర్ వాలా 404 

శంద్రగువ్వుడు 887 

చం[దధర జారువా 405 

చంద్రశ్రీ 448 

చ(శ్రోకుడు &48 

చరకుడు 11, 14, 150 

ఛరిగొండ ధర్మన్న 686 

చిన రంగారావు 4రీ£ 

చిన్నన్న £08 

చిన్నయసూరి 400, 680, 549 

చిన్నా దేవి 418 

చిమ్మపూడి అమరేశ్వరుడు 570 

చిక 889 

ab 288 

చుటువంళవు రాజులు 450 

జెం'జెర్ల 178 

చెన్న కేళన గుట్ట 174 

చెస్టర్ టన్ 488 

చెక్టర ఫీల్డు 488 
శేమకూర వేంకటకవి 690 

చక శ నామాత్యుడు లోక్ 

చోడబలి 458 

ఛాడ్విగ్ 122 

ఛాన్లెక్ bీర్ట 274 
ఛార్జెన్ మేయరు 878 
ఛాసరు లి 

జ 

జంబుశేశ్వరుడు 1 

జంబూ గ్వీపము 789, 800 
జంపీర్ షా ఉలి0) 

జకోలీ 212 

జక్కన 5718 

జగన్నాథ పండిళుడు 215, 847 

జగ్గయ్య పేట 98160 

అగ్గరాయలు 410 

జటాచోడ ఫముడు 468 

జటావర్శ సుందర పాండ్య 41 

ఆనీవా 48 

జనో క్రీట్సు 815 

జమిత్నుమామురు 801 
జమైకా 880 

జమ్మూ 800 

జయదేవుడు 841 998 699 

జయమంగళి 176 

జయ పళ 49 

జయసింహుడు 45కి 

జర్మనీ 650 

జలాలుద్గీగు asf 298 

జస్ట్రీనియస్ 814 

శంజెకీ 0, 784 

జాక్ అండను 878 

జాకబ్ గివ్ 486 

జూక్వీన్ మిల్లరు 872 

బాన్ ఆస్టిన్, సర్ 49 

బాన్ కోపింగ్ 80 

జాన్ గోలు ఇెరర్ 270 

జాన్డాస్ పొసను 879 

జాన్ డ్యూయీ 878 

జాన్ ఫీస్కీ. 874 

జాగ్ ఇలోను £78 

జాన్ బీలింగ్సు 878 

జూన్ మిల్ 185 

జాన్మ్యూరు 818 

జాన్ ల్నాదోవ్ నూళ్లే 87! 



జాన్ వొకరు 78 

జార్ ఏక్ గ్రాఫ్ [1 

జాన్ సన్ 4268 

జాన్ సెంట్ 484 

"జూస్ ప్కోటన్ ఇంజన 4 

బాన్ ఫ్రీన్ చక్ 278 

జాన్ స్టూవర్టు మిల్ 185, 888 

జాన్ న్శీక్ 871 

జార్జి ఆడె 878 

జార్జి ఇలియట్ 488 

జార్జి డల్లీయు శేబుల్ 278 

జారి ఖాన్ శాష్ట్ర 871 

జార్జి యర్ 274 

జార్జి వాషింగ్ టన్ 271, 206 

జార్జి సంకాయబా 878 

జొహిర్ సాన 799 

కలిస్ ఇర 619 

కిశీంధణాథుడు వరా 405 

కుతి దేవు ఏవి 

జీవనర్ కాటాత్ 406 

ఆశిక్ 219 

ఆహొదియాక్ 805 

టోని &70 

యుర్ సల కేవిడ్ 100 

CU ఆల్టర్ 826 

'తెలిలిరాయి 694 

ఇెళమీ చేలర్ 426 
"కా ఆస్టీకా 428 

'కేజక్ ఇన్నె ఆఫ్లా 805 

శేబర్ ఇళ్నె ఇ B05 

శేమ్సు శాటకా 800 

శేన్సు కుక్ 0 

'శేమ్సు ధూర్చరు ౩70 
శేమ్సు 'ఇనీమోకు హొవరు 871 

శేమ్సు జోయిక్ 218 

జేర్సు (ఖాన్ 819 

జేమ్ను మనో 887 

శేమ్సు రసెల్ లోశేల్ 271 

శేరు లేల ఎల్లని ౫79 డిగానీ 887 
శేమ్సు బాట్ 140 ఉమోర్గన్ 191 
కేమ్బు బెల్టె౯ జూన్సను |/0 &మోవియిక్ 191 

'జేమ్చు వోర్వేరోచిన్నల 8714 డిశాయిన్ 688 

శేవన్సు డిల్లియు యన్ 886 డిరిక్ ల 6 

జోగేళఛాను 408 డిరివెల్లి షొన్సీన్ 6 

జోయల్ చాంగ్లెక్ 278 డివెరిన్ 118 

జోయిందుడు 211 డీఫో 496 

జోయీ 489 డూ 481 

శోషియా రోయిన్ 872 జెళార్డు 125 
జోవో౯ ఫొస్టు 86 ఇశ్ళంటు 217 

కొక 47 జేండ్ గాస్ 878 

టి జేలిడ్ రికార్డో 888 

టంగుటూరు 204 జేవిడ్ హ్య్యూం 51 
టర్గెట్ 8928 శేవిడ్ హాళన్ 872 

టర్నర్ 186 జేవిస్ 878 

టాళిమీ 805 689 డొవాల్డు క(ల్రాను పీఖై 872 

టిగ్లాథ్పిలాసిన్ $06 డొరోతి పొర్కరు 270 
టిచెయన్ 686 (డ్రంక్ వాటరు 488 

టినొఫోరా 87 (డిన్ నది 0/3 

టిక్సు సుల్తాను 177,485 (డైకెటు దంపతులు 808 

టిసెస్సీ లోయ 201 త 
చెళ్చాను 278,880 శక్కనసిల తీర 

"ఇెన్నివన్ 428 శత॥ల 886 

ఇెస్నెన్సీ విలియంపు 274 శడకలేరు 16 
మైన్ నది 407 శమొమెక్ భామ (లిపి) 788, 744 
టోళమ్ 2870 ఈమ్మళ డిపో 178 

(అమన్ ఎోరు 879 శర్ను సిద్ధి 460) 

త్ తరిగొండ చేంకమూాంఖ ర04 
డశాష్ట్రో 419 తరుణ్ కామ్ పు*క్ 406 
ఉమస్కన్ 801 తల్లా[వగడ సుళ్బారావు 400 

డరియన్ 864 తృందవోలు 48 | 

డాడి 190 కాడిసక్రి 178 

డాల్ ఆవాస్ డయాల్ డిపోబిస్ 887 జాన్ ఛీను 78 

డార్విన్ 198 కాళికోట యుద్దము 417, 794 
డిం జేళ్యర నియోగ్ 405 శాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు 58 
డికెన్సు ఛార్జెక్ 428 కాళ్ళపొళ చిన కీర్నుమలా 

డిశ్వెన్సి 498 
చార్యులు 584 



శాళ్లపొళ తిన్ముక్క 5504 
శాళ్ళపాక "పెదకీరుములా 

i 

మాటర్ 217 
(ప్రభువనమల్లుడు 186, 459 

చార్యులు 208, క$4 (త్రిలోచబా చార్యుడు 188 

శాళ్లరేవు 848 

తిక్క 12 462 

తిక్కన సోమయాజి 18, 460, 668 

తిక్కభూపతి 400 
తిమ్మరుసు 468 

నిమ్మ్మావాయడు 474 

తిరుపతి 'నేంళ'ళేశ్వర కవులు 494 

తిరువులక్షట్టు 197 

తిరుములమ్మ (తిమ్మక్క) 204 

లీరువ అరాఖు &18 

తిరమలరాయలు 489 

తిరుమలాంబ 417 

తిరుములాచార్యులు, మేలిగిం 197 

తిరువేంగళ నాథుడు 488 

తిరు వేంగళవ్ప 208 

తిల 160, 796 

తుపాకుల అనంగకు పొలుడు 599 

తుపొకుల కృష్ణప్ప 197 

తుళువ కళ్యరరాయలు 46? 

తూము నృనీంపాదాను 488 

తూర్పు చాళుక్యులు శీర్4 

'శనాలి ఛాముక్ళష్ణుడు 688 

శలుగుచోకుడు పొ శర 469 

కెలుగుచోళుడు నెల్లూరు 459 

'ెలుగు విక్ణడు 460 

'శెలుగు శాషాసమికి 568 

శైనూల్సా 789 

కై లవదేవుడు 292 468 

త్రి లోళ్యవాథ గోస్వాఎు 406 

శ్రైకోక్యముల్లుడు 188 

వోటరాంబ 214 

తోడరనుల్లు 72 
శోపూరుయుడ్దము 479 

శాహిల్ అల్ వాకీం 807 

క్యాగరాకో 482, 5694 

(తివిశ్రముడు 210 
శ్వర్ 217 

థ్ 
ఛాకర్ 428 

ఇామ్సన్ 194 

ఛామవ్ ఆఫ్ర్సక్ 871 

ఛామస్ నెల్పక్ 272 
ఛానువ్ సైనీ 271 
ఛామక్ మూర్ నర్ 496 

శామన్ లింకన్ 8929 

శానుప్ వుల్ళు 2872 
భామస్ వోర్టీ 428 

ఇారన్టన్ వైల్లర్ 874 

ఢియోడార్ (డీఆర్ 878 

థియోడార్ పొర్కరు 871 

థియోడార్' రూజ్ వెల్లు 874 
థియోజార్ 11 219 

భూనెన్ 88 
'ఖేల్ళు 76 

ద 

దండి 210, B47 

దండినాథ భదికా 406 

దత&ణ అమెరికా నీర! 

దగ్గుతల్లి దుగ్గన 574 
చయాకందసరస్వతి 785 

చాచభూవశి 178 

చానార్హవుడు 891, 46 

చామెల్ల ఛామాచాను 680 

చామెర్ల చేంగళభూపాలుడు శక 
చామెళ్ల జేంగళవాయకుడు 599 

చామోదర చొనకోవి $09 

ఇామోదరనర్శ 452 

శాయనీను 480 

దిట్టకవి బారాయణకలి 609 

రన్ ఇ-ఇలానొ 72 

a 

దివ్యజ్ఞాన పమాజము 69 

దివి 180 189 

జీభకర్లీ 4 

డీపొలదిన్నె 265 

దుతి ళాముడు 4098 

దున్దికాజ గోవిన్ద ఫాల్కే. 619 
దుర్ వ(ద్రూకిన్ 407 

చూబగుంట నారాయణకవి 608 

చేవ బోధినత్వుడు 449 

జేవరకొండ 188 

జేవరాయేలు 11, 229 

జేవవర్శ 4528 

జేవీ ప్రసాద వారాయణ 

చొదరి 692, 692 

చేద వసొడు చౌదరి 888 

జేవీం్మద్రజాథ రాకూరు 77 

జేవ్మేదవర్శ ౪14 

కైత్యార భూ నణుడు 408 
చైనచంద్ర శాబాక్చారు 406 

బొడ్డాంని? 1894 

దొడ్నా రెడ్డీ 189 

దొమ్మరాజు 468 

దోరాల 87/5 

దోన్తు మహామ్ముదు 799 

ఢి 

ధనంజయుడు 809, 847 

ధన్వంతరి 761 

ధరణోట 268 

ధర్భునరము 178 

ఛాన్యళటక ము 446 

ఛావ్యవాటీపురము 180 

ఛారా వేనుడు £00 

ధూర్జటి 579 

ఛేన్ఫూ యక్క ండ 180 
ధోండు శేళవ శార్యే 840 

న 

నందలాల్ లోను 8686, 698 

నందికంత ఫోకళాజ ఓ 



నంది శేశ్వరుడు 180 

నండి శమ్మన కొన 5/0 

నండి కుర్గము 1 

నంది మల్లయ్య 575 

సందివర్శ (|క్రిలో చన వల్లివుడు) శీర! 
న mn 4a 

నందుడు 188 

నకులళంద్ర ఖూయోన్' 405 

నగళాక్ 862 

వగేంద్ర బారాయణ చాధుకి 406 

నడుపూరు 188 

ఛాప్ దొర 880 

వాయనిశాజేవి 44 

వారాయణ 688 

చారాయణభట్టు 451 

నొరా 878 

వారాయణనూరి £08 

చబాసిక్ 105, 448 

వాసిగుద్దీన్ ms 

పంచాగ్నుల ఆదినారాయణ 

శాత 540 
పండరంగడు (పాండురంగడు) వ. 

వచ్చకప్పురపు తీరువేంగళకవి 580 
పతంజలి 208, 151 

పద్మనాళ గోహైభారువా 405 

వద్శధర చిలివ 405 

పద్మనాయకులు 188 

నిజాం ఉల్ ముల్కు అనఫ్జా 401 వద్మావతి కీరలి 

నిజాం షా 420 

నిజారులీభాన్ 488 
నన్నయశట్టు 457, 580, 684, 605 నిజాముద్దీన్ 806 

నచ్చిశోతుడు 458 564 665 

వరసభూపొలుడు క89 

వరసీంపా (హోయసల) 489 

నరసింహా గున్ల కైక 
నరసీంచాశరాయలు, 

(సొళువ) 204, 467 

నలినీ కాలా దేవీ &0క 

నల్ల నూళయెడ్డి 180 

నల్ల సిద్ధి 460 

నవకాంతకారునా 406 

నవాభేణుడు ఈ? 

నౌ 

వాగళాథుడు 119 

నాగవము ద్రముగుట్ణ, 175 

శాగానాయడు 178 

వాగార్గ్జునళొంత 98 

నాగార్జుణాచార్యుడు 805, 440 

నాగార్జునుడు (వద్ధ) 751, 18 
శాగేక్వరీచేని, యమ్ 682 
నాచనసోముడు 51 

వాజరు అంగు 481 

వాడీనుండలము 41 

ఖాదిర్ ఖాను 79 

శాడిర్ణా 481 

శావాజాతి సమితి 47, 60, 220 

శాన్సీహేంక్స లింకన్ 20 

నిట్టల [వ్రకాళదాను 488 

నిత్యవాథసేద్ధుడు 80% " 
విథోమాకస్ 815 

నిడదవోలు 189 

నిళ్ళంకుడు 761 

ba 40 
నీల్ మణిపుకన్ 405 

నీలకంక దీతీశులు 815 

నీలపర్వ 274 

నీలపల్లి 64న 

నుదురుపొటి చిదంబరకవి 698 

నుదురగుపొటి చెంకన 598 

నుడురుపొటి చేంకటకవి $48 

నుదురుపొటి సాంజకవి 690 

నూరీ 887 

న్యూటను 188 

న్యూ మెట్టలో 280 

కగైయిస్ అగ్రము 21 

ఇెళేనియన్ వోళారన్ 271 

శపోలియన్ 60, 880 

వెల్లూరు 175 
వై జదనడి 74 

నైలునది 08 
వ్రైవథము శిమ్మకని 616 

వ 

వరకశురానునంతుల లింగ 

మూర్తి 489 805 
వళాంకుళచఛాను 488 

పర్షియా 217 

పళ్లివులు 41 

వవడవ్ప 177 
(వ్రశావరుగ్ర గజపతి 468 

(వశాపర్ముక్రుడు 118, 184 415 409 

(ప్రశాపనీంసొడు 72 

(వమోదకునూర్ 

ఛటర్జీ 121, 880, 899 

ప్రమోదకుమార 

ఛటోపాధ్యాయ 6B0 

(ద్రయికి 278 

(పవరొచేనుడు 450 

[దవరుడు 876 

(వనన్నలాలో శౌధురీ 406 

(వేపాడ భూపాలుడు రకల 

పౌంటూరు కర్క్లీ 

పౌండురంగహ్వమి 781 

పాత్రో 600 

పొవారుపీను 182 

పొవఘ్నీనది 175 

పొామరు € 

పార్థసారథి 691 

పాల్ 689 

పాల్ ఎల్ముర్ మోరు 274 

పొల్ గాగి౯ 067 
పంచవర్ష [ప్రణాళిక 1, 11, 777, 178 షాట్ వాక్ 009 

౧ 



పొల్లాశెన్సు డకాజారు 878 

పాల్ లీస్పర్ ఫోడ్డు 278 

పాల్వైవాక్ 65 

పాల వేకరి కదిరీపతి 508 

"ఫిదణౌనొటి వేమాశెడ్డి 4/7, 678 
పెరగడ్డపాలెము 864 

చెదశిమ్మ రాజు 421 

చెద తిరునులరాయలు 470 

పొల్కురుకి పోమవాకుడు లర8, 488 "వెరవలస 880 

484, 664, 5666 వెద విజయరామరాజు 489 

పావ్ ల్లోర్ 266 

పింగళి సూరచార్యుడు 580 

పిండ్మిపోలు లత్మణకవి 608 

పిగ్మయివ్ మకా 740 

విథియకా 816 

పిభాకో 689 

పిన్లీ పీటరు డన్నీ 278 

పియర్ శె, 194 

పీయళ్ళాల్, సత్తు 4&4 

ఏళ్ల లమజ్జి వీనవీరథ[దుడు 576 

పీళాందిరుడు 400 

పీటర్ ఇెనారన్స్ 606 
స 088 
వురందరచాసస్వామి 205 

పురుషోత్తముడు 809, 864 

పురుషోత్తమ గజపతి 4687 

పురుషో క్తమ దీ&ిశుడు కరికి 

వులశేశి 1, 458 

n bh 454 

వులిన జేవోరు దత్తు 605 
పుళోమావి 446 

పున్నగికి తిమ్మున 601 

పున్సధంతుడు 218 

పూఫళడార్చు 47 

పూపపొటి వీరళాజు 568 

పూటార్కు కవీ 

వృథ్వీసింగ్ 888 
పృధురామద్విజక వి 402 

"ఏంటా ఎరిచాప్ 880 

ఇంచెమేరు 175 

చెటగోనియా యొడారి 881 

పెట్రోలియం వి నమ్ఫీ 818 

"పెదవేగి 65% 

"పెద్దగావిడివర్రు 89 8 

"పెద్ద [బూఘెల్ 886 

"వెద్దాపురవుకోట 66 

చెనామా 879 

ఇన్నా నడి 174, 115 
'ఇనుగొండ 178, 177 205 

చిమ్మసాని కిమ్మీనాయకుడు 418 

"పెరల్ హాోర్చరు 288 

పరాగ్వే నది 281 
ఇిన్లన్ 680 
చిరూ 2888 

"వెల్లానగరము 815 

చేశ 279 

చలో 76 815 818, 801 

చేసియాలి 4 

చెటరు 686 
వైళను 446 

చైడిపొటి అత్మలకవి 64 

వెళాగరన్ 76 
బొట్టి (శ్రీశాములు 601 

పొత్తి 'వేంళటరమణకని 546 

భొన్నిగంటి తెలగన్న 687 
ప్రొద్దుటూరు 197 
పో 271 

లోళా రెడ్డి 179 

పోతులూరి వీర్మబవ్మాం 4కి 9 

పోర్టు ల్లెయిర్ 88, 86 

పోర్టోరికో 880 

పోక్సీన౯ 815 

(ప్రోలయ శేమాగడ్డి 179, 182, 

(పోఇనాజు 1= శాకతి 166 

(ప్రోలరాజు 11, 188, 466, 468 
(పొఢకేవరాయలు 467 

ఫ 

ఫజలలీ కమిషను 502 

ఫణిగిం 449 

ఫయిశీ 821 

ఫరా 191 

ఫరుక్ షయ్యర్ 480 

ఫాక్లోండు 11 

ఫాయిజ్ 887 

ఫాన్కల్ 191 

ఫిం డు సీ8ల్ ఉద్యమము 882 

ఫిరోజిషా బహమనీ 466 

ఫిలిఫ్ టెడాడ్డి 85 

ఫిలిప్ (థైన్యూ 871 

ఫిలివ్ వారీ 274 

ఫిలిప్ వెట్ 696 

ఫిలిప్స్ 864 

ఫలిన్రైను దీవులు 880 

ఫిలెడిల్ఫియా 186 

ఫిషర్ 102, 194 

"ఫెడరేసకా ఆఫ్ ఇండియన్ శేంబర్చు 

అఫ్ శానుర్భు 001 

భరిస్తా 480 
"ఫస్టీను 815 
(ఫ్రాంక్ లాయడ్ వై ట్ 01 

(ఫ్రొంకు నారీప్ 872 

(ఫ్రాంను 170 

(ఫ్రాన్సిస్ పార్క్మెన్ 1171 
థ్రీమన్ ఇ 278 

(గండు (పొ 688 
(డర్ 747 

(ఫెడరిక్ కాక్రన్ టర్నరు 874 

(ఆరు నది 80 

ప్లారిడా 880 

బి 
18%, 466, 476, 570 బంటు భాషలు 740, 4 



ఇందరు 64కీ నీక్జల్ సినీ 811 శెళ్ళసవ్ 128 

ఇకూ 217 సీర్భకు 429 శెర్టింగ్ పాగెన్ 0 

బి 805 పీరొసింగు గాజా 828 జెర్టెలాట్ 78 

నిచాలివురము శ వీహారీమల్లు 71, 8 శెలక్మాక్సు 489 
బక ఉల్ము మాలిక్ 66 వీహోరు శాష్ట్రిము 269 కేకను 768, 126, 186, 426 

దు 824 లుంగు 9 జేగం సుల్తానా 824 

బజ్ జారువా 404 బుక్కపట్టణము చెరువు 175 చేక్సా 91 

జై భూపాలుడు 560 బుక్క గాజు 417 శే స 186 11 186 

బమ్మెర పోతన 578 బుక్కరాయలు 1 111, 486, 728 చేతి రెడ్డి 468 

లర్న్సు 427 i 1467 జేదునుంరు లికి9 

బక్కు 487 బుక్కనమ్ముగ్రము 177 శేయన్ 191 

విళిరామ ద్వికాడు 408 బుడొపెన్టు 266 ఖైజం'లెన్ యుగము 6085 
అల్లాలదేపుడు 466 బుద్ధ భ(రుడు 98 కైెన్కర్ మాక్ 47 

జల్లియ చోళుడు 458 బుద్ధవర్శ 451 జైరాంభాను 11 
ఇవోవడ్డిక్ ఘస్రాశ్ 784 ఎుద్భుడు 101 లొబ్బలి యుద్ధము 489 
వితాంజనపల్లీ సీళాళామౌా బుద్ధోపవితుడు 449 బొల్నార్డు 088 

శార్యులు 490, 587, 640, రరిలుప్పీదొర 481 బొహొంబి యార్కు [04 

ఇళ్ళారి 176 లూక్ టార్మింగ్ టన్ 278 బోధ క్రీ 460 

జాడవుడు 456 బూలర్ 266 బోధిసత్వుడు 109 

జాజకఏ 108 బ్యూచాక్ ఇర్సి 988 జోకొపన్ ఆల్ళాట్ 271 

జాదవుడు 89కి బ్లా వ్రైలునడ 880 బోట్టస్మన్ 880 
కానుహిలాల్ 004 బృహకృలాయనులు 463 జో వెరీ 781 
జాయిల్ శి ఎ 486 బెంగాలు విథజన 499 బోస్టన్ 271 

కాలి గంగాధలతిలక్ బెంగో ఆఖాతము 9 [డాండు 10 

లోకమాన్య 481, 4550ల 9 (డ్రాంవెలు డబ్ల్యు సి, 274 

శాలసరన్వకి 181 188, 41 0జెంజాన్నను 4965 (కాహ్మాణనంలు 704 

కొల్కను యుద్ధము 1874, 1 874బెండమూర్లంక 64 జ్లాకుమూరు ఆర్ పీ 814 

ఇామ్సారు ఇఖ్నులుర్జు 808 కెంఛాము 185 (న్ 118 

వీందుపొరుడు 886 ఇళాంల్ 121 (కల్ 288 

బిజ్జల చినతిన్ము భూపాలుడు 858  జెట్టడేవుడు 460 (శెటొవిశ్చే 278 

వీజాళారుచా 405, శఇన్౪మిన్ బ్రీచ్క్లి్ 871 (డోర 872 

వినందచంద్ర జారువా 405%, 405 'జెక్ని కల్చను 680 (ౌొవింగు మినప 488 
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రోమను పొామాజ్యము 46 

రోమింగు 198 

రోహీరు 71 

ల 

ల౦క 1917, 800 

అింబోదళవరా ఉ00 

రిక్కమాంబ 808 

లక్మణగని a1l 

అవ్మణగుస్త 846 

అడణరాయ పరిశోధక నుండలి 849 

లశృమ్మ 421 

రిక్మీనాథ ద్యిజకని 408 



లిత్మీనాథ వుకను 405 

లమ్మీనాథ చారువా 404 

లఖ్బడ్ 899 

లకీఫ్ 827 

ిలిశ ఏ క్చరము 8 
లలిళాదిక్యుడు 846 

లాంగ్ ఫెలో 871 486 

లాంగ్న్టను భ్యూను 278 

లాం'కెబాన్ 184 

లాంబు చాన్లెను 428 

లాకు 486 

లాశీ 186 

లొటళకేవుడు 781 

లాడోను 280 

లాసెట్ 191 
లాఫోరి 44 

లొయిడ్ మాగ్గన్ 256 

లా'రెన్సు కన్యక్ 888 

లానళ్లే 884 

రీంగమ చేడు 44 

రింగమఖ శామేళ్వరళవి 596 

లిశార్వికీయర్ 696 

లికీయాస్ 119 

లిట్టను 489 

రియెనిల్ రావీన్సు 899 

లియోనార్డో డావివ్సీ 888 
లీలావతీగణిశము లై 

లుంగ్వే 9 

బడ్ విగ్ వుల్భు 610 
బామిక్ 185 

లాయి మమ్వర్దు 24 

అాయో నల్లీ వాస్ 701 

లేండ.లూరు (కెందుఖూరు) కర్రల 

తెగాంల్ 160 

శెమాయిన్ 70 

ఇసక 92 

లేపా& 177, 680 

లేలిరిన్త్ 28 

ల్రైడర్చు ED వాసీస్టీ పుత్త కటవోడి 91 

లైల్నిడ్డు 125 వావిస్టీ పుత జావుబలి 

శై.సియం 815 శాంతమూలుడు కక! 

లై వంటో 728 చానిస్టీ ప్యుత (శ్రీ) వులుమావి ఉ7 
లోపాముద్ర 444 వానీష్థి పుత్ర 'శ్రీశాంత 

లోవెల్ 429 మూలుడు 450 

ల్యూసో యం ఆల్కాటు మేరీ 872 వాస్కోడిగామా 788 

ల్యూసాకెటు 278 వింధ్యళ క్రి 458 

వ విక్ఞోరియామహోరాణి 489 

వజ్రకరూరు 177 భి కమచోడుడు 56 

వడ్డాది 168 నిక 'కేంద్రవర్మ 450 

నత్సగుల్ళము 92 విక్లిఫ్ 48 

వనవాపీ (వై జయంతి) శక 0 విజ్ఞానచంద్రె కాాగంథమొోల 497, 6486 

వరచాంలిక 418 వీజయనగరము 24 

వళాహాగు వుడు 2 విజయనగర వంశవృతము 471 

వవాహళేవుడు 92 విజయపురి 450 
వలీ అబుల్ నన్ 826 విజయరంగ చొళ్క నాథుడు 00 

వశిష్టుడు 68 6 నజయరాఘగవాయగుడు కీకీక, 591 

వహాలీ ఉద్యమము 894 విజయళాను గజపతిరాజు (1%, 707 

వాంగోఘ్ 687 విజయ'రాయలు 1 467 

వాంటు హాఫ్ శిఫీకి విజయబాటి* 201 

వాకాటకులు 92,450 విజయ క్రీ 148 

చాగ్భటుడు 810 847 విజయాదిత్యుడు 451. 410 

బాఘోరానది 89 విజయాదిత్యుడు 11 454 

చాచల్ లించ్చే 51718 విజయాదిత్యుడు VI 407 

వాశ్స్యాయనుడు 210 విజయేందస్వాలు శల 

వాక్విక్ (లూక్సు 274 విట్టగ్ 271 

చాన్ష ర్ మార్కు 118 ఇట్టియర్ 499 
వామచాకుడు 846 విళలగాజ 419 

చామనుడు 8? విళలచాయలు 410౮ 

ఛాలెన్ స్రీమెన్సు 278 విళ్ణలగుంని 187 

వాల్డ్ లిట్టను 871 వీద్యాచం[ద కట్టాబార్యుడ 401 

వార్చిరుఫీటరు 428 విడద్యాధరుడు $47 

శాల్లో ఫ్రాంకు ఓ74 లిచ్యావగరమి 460 

చాఫిలికోలను సుళ్చారావు 617 

వావిళ్ల సంస్థ 650 

ఇాషింగ్ టన్ ఇర్వింగు 871 

శాసన 182 

విద్యానాథుడు 1864 ఏట, 415 

విద్యారణ్యుడు 101, 14 100, 408 

విన్నకోట "ిర్గన 588 

విమలకళ వీ4థ 



విమలాదిక్యుడు శ్తీల్6ి 

విరించి కుమార్ బారువా 406 

విరూపాడదళాయలు 467 

విలియం ఎళ్లెరీ 878 

విలియం కళ్లెన్ 271 

విలియం గిల్ మోర్ సిక్స్ 271 

విలియం చర్చ్ 86 

విలియం జేమ్స్ 872 
వీలియం టిండేలు 825 

విలియం జన్ వో వెల్సు 2872 

విలియం జేనియల్ శ్టీలు 278 

విలియం ఫాక్నర్ £78 

విలియం (ల డీభర్ణు 271 
విలియం మారిన్ 4288, 396 

విలియం వర్డ్స్ వర్తు 487 
విలియం సోరోయన్ 278 

విలియం ఫొగ్లింగ్ (వెస్ శాట్ 27! 

విలియం హిల్ త్ 271 

విల్కు? 

విల్లా శేథర్ 278 

విల్లొర్లు 688 

విల్సన్ 5, 288 

ఇశ్ఫెంటు బుల్లే 878 

వివే *నందఎ%మి 14, 496 

విళాఖవట్న ను?! 048 

ఇకళ్వనాథు ౬ ౧0 047 

వః ్వమ్మిగుడు 44 

విశ్వేళ్యంకలి 179 

వి శ్వేళ్యరుడు 408 

విష్ణుగండినులు శీల్లీ 

విఖ్గుగోవుడు 451 

మింభట్ల పోనుయి & 451 

విష్ణువర్గముడు తిల, 405 
లీ! నై కీల్ యస్ 978 

వీచాజేవి 406 

కీటంబారువా 106 

వీరటార్భుడు 450 

వీరగండ గోపాలుడు 468 

వీరచాబార 

వీరభబా రెడ్డి అల్లాడ 184 

వీరపేనుడు ఉళ0 

వీరవొమ్మువాయడు 417 

వీరాన్నపోతవతి 180 

వీరార్దున చేవుడు 188 

వుడ్వర్తు (ప్రా ఏ5 
వ్యుడోవిల్సన్ 2174 

వెనుజులా 8ీరిలి 

వెన్నమవాయడు 178, 479 
వెన్నెలకంటి నూరన 578 

వెలగపూడి కృష్ణయ్య 696 

వై కుంకుడు 4098 

వైట్ హెడ్ 128 

వ్రైయట్ 185 

వైలివి 744 
వొయుట్నా 872 
వోల్లావది 217 

శ్లామింకు 888 

క 

శంకర దేవవి ఉ01 

శంక కాదార్యులు t69, 728 

శంభూవరాయ 461 

శక్తివర్మ 456 

వెలగపూడి వెంగయామాక్యుడు 684 శర గోవయతీం(ధ్రుడు 196, 876 
వెలనురాజ్యమే 472 
'వెలిగందల ఛారయ 58 

వెలుగోటి వంశవృతము 75 

వెల్సు 629 

పఎనమావియన్ 88 

వెన్సంళర శాజపమారుడు 108 
'వేంకటనతి 1 815, 418 

వీంకటపతినాయడు 415 

'వేంకటరాయలు 469 

'జేంళటరాయలు 11 470 

'చేంకటాద్రిరాజు 418 

'వేంకటార్యుడు 5685 

వేంగి 292 

'వేటల్ 47 

వేదగిరినాయడు 478 

వేదవ్యాసుడు 152 

వేమన 177, 489, 6098 
బీమవరము !8£ 

వేము ని 182 

'వేమాందిగ 184 

జేము అ్మగళీకము 41 

'వేఘుణచాడ జగడేవుడు 468 

వేములవాడ ఫీమకవి 670 

చేళానగరము 180 

'శేబారు 21 

శరచ్చంద్ర గోప్యామి 408 

శర్వవర్మ 49 

శాండర్భు దొర 880 

శాంతీ 450 

శాక ల్యుడు 5658 

శాతళర్ణి 1 446 

శాతకర్ణి పే 447 

ఇాతవావొనుడు కట్ 

ఇారదానడి 1 రిళి 
శాన్ ఫాన్సిస్ రో 878 

శార్ణ దేవుడు, 896, 416 

శివవర్య శరలి 

శిశనీంవుడు 402 

శినస్కందనర్భు (వీజయనస్కంంద 

నర శీర్ 

శివాజీ 69, 480 

శివానంద యోగి 215 

శునళ్ళేవుడు కకక 

కుభంళర కవి 404 

కూరనవర పట్టణము i82 

శేషము కేంళటవకి 698 

చేప. వీకేశ్వర పండితుడు 198 

శేసాచలస్యామి 489 

శేషాళాధ్యుడు 862 

శై అధవరాణ్ భోచా 406 



వై కేంద్ర నాకుడు 608 

ఇ్యమరాయ కవి 598 

(శ్రీళంళతూర్య విప్రకవి 608 

ఒశ్రీకంకుడు 216 

(శ్రీ శాకుళము 66, 4465 

శ్రీకృష్ణ కేవరాయలు లి7క, 417, 
టిక్, 487, 488, 677 

(శ్రీళృష్ణ చేవరాయాంగ్రభాపా 

నిలయము 648 

(శ్రీళ్ళన్ణవండికుడు 414 

(శ్రీచంద్రుడు 211 

్రీనగరు 247 

(శ్రీనాళుడు 184, 875, 418, 

485, 474, 477 578 

(శ్రీపర్వకము 449 

(శ్రీముఖళాశకర్ణి 446 

(శ్రీగంగరాజు 417 

(శ్రీరంగశాయలు 111 & 11 470 
(శ్రీోంపకుడు 863 

శ్రీశైలము 170 416 

(శ్రీసాయాకీరావు 809 

క 

చంసుర్ధీన్ 805 

వమ్టీ ఆడాడ్ 408 

మరీపుట్ ముల్కు 26 
షూ అలీ మవ్రామ్ 229 

సాజవోక్ 480 

సొరాజూఖళ్తాళ్ 24 
షారుఖ్ 299 

షాళ్ళెవానిర్ 1 408 

పానామవామ్మదు 789 
షాహీ వీల? 

షివర్ణు, ఎ 198 

మీవోబుర్డీన్ 806 

షీల్ణనునరి 876 

"మల్లీ 428 

చేప మువామ్మదు అబ్టుల్ 807 

చీకు ముజారక్ 891 

ీక్పియర్, విలియం 1965 ఓర 

ఉీకారాణి 818 

చిర్ అలీ 129 

89 808 

మ్కుంలినది శీ72 

న 

నంకిలుడు 4 కీర్ 

పంకుసాల నరసింహాకవి 088 

నంగనువంళము 466 

పళ్యనాథవరా 605 

నచాశినరాయలు 108, 419, 4608 

వ్తద్వీసములు 797 

నఫీయుద్దీన్ అల్ హ్ండ్లీ 805 

వమ'రేంద్రవాథ గు్త 092 

నముఖము వేంకట 

శృష్ణన్న నాయకుడు 696 

నము గ్రగువ్చుడు 451 

నయ్యదు అలీఖాన్ ఇజ్న మాసం 807 

నయ్యదు గులాం అలీ అజాద్ 807 

సయ్యరు నిళాముడ్జీన్ 84 

సయ్యదు ముజస్ఫర్ 66 

నర్ భాన్లెమ మెట్కాఫ్ 488 
నర్ జాన్ మాండెవల్ 486 

నర్ ఖిలిన్ నిడ్నీ 425 

నర్ మైకేల్ కాడ్లర్ 608 

వరివళ్లై 117 

నర్దార్ ఉకల్ 602 

నర్వజ్ఞ సీంగనువాయడు 474 

నర్వజ్ణ సీంగమచేడు 111 476 
సక్టే 495 

నలకరాజు తిరును 

నలబిక్ జంగు ఓరి! 

సలివన్ ఫాంక్ లాయిడ్ రెట్ 807 

నలీము 78 888 

418 

సారవాథ జేత్రము 102 
పాఠాటీస్ డీలు 278 

పాలారుజంగు 488 

పాలీ ఇల్ని అల్టుల్ ఖుద్దును 808 

సాల్వడారు 279 

సాహిణిమారడు 570 

సాళువ గోవిందళాయలు 408 

సాళువ నరసింహళాయలు 417, 407 

పొళున నంళను 4601 

సీంక్లరు 4290 

సీంశ్లేర్ లెవిస్ 278 

సింగనమాల 174 

సింగభూనతి 178 

నీంగమవాయడు 478 41 

నీంహారాజు 210 

సీంహాలుడు 109 

సీంపావిస్టువు 461 

సింవోచలయు 182 

సిగ్ని 489 

పీద్దద్ప్రవాయడు 177 

నీర్ధనామాత్యుడు 5170 

సిద్ధార్థుడు 100 

సీన్ మోండే శిల్లి9 

సిడ్నీ హోవర్డు ౯/4 

నీపాయో ఎతూరి 488 

సీనతి 110 

వీశన్న బాసలు 626 

సీనారు 888 

మందర పొండ్వుడు 450 

మకునూర ఒరనాథు 408 

సుడానిక్ భావనలు 740, 741 

నుచానుడు 108 

మమ్మకా 88 

నురఖి మాధవరాయలు (06 
సవరోను చిన నారాయణరాజు 598 ను శేంద్రనాధ జెనర్టీ M2 
నవరలు 878 

పారంగు శక్ముయ్య 587 

సొరగావ్ 408 

౧లో 

నుల్లం అల్ ఉలూం 800 

సుక్రుకుడు 11, 14 

నువ్నాళ్లేఖ 449 



నూర్యకుమార భూయాన్ 405 

నూర్యఖర్ చై వజ్లుడు 408 

సెంటు లాగెన్సు 268 

సెన్నా శెరజ్, 408 

ఇమెటిక్ భాషలు 140, 18 

చియింటు పాొల్డిలోయాండా 9 

'నెయుఫ్ ఇక్నెయాజన్ 808 
చివీన్ 79 

చివెరీప్ సెబోబ్లు 1 

వైరబాప్ 767 

నైవుర్ణౌలా, 807. 

సొపారా ఈర 

పోకటీన్ 815, 819 

పోళజాళామ చౌథురీ 406 

ఫోమదేవరాజు 417 

సోమయమం|కీ 181 

సోమాలీలాండు 220 

సోమేశ్వరుడు 1 457 

సోవియట్ రష్యా 82 

సొదీ అరేబియా 824 

స్కందవర్శు 459 

స్కాటు 428 

స్కూటారి $72 

స్టాటిరా 865 

స్టార్ బ్రయంగు 87కి 

స్టీఫెన్ డగ్గను 280 

నే (క్ 878 

స్పినోజా 74, 17 

స్పియర్మన్ 194 
"స్బిన్సరు 78 

స్వర్ణముఖి 176 
హ్ 

వొండూరాన్ 29 

వామింక్వాచాయిడు Art 

వాఫీజ 808 

వాలీబుల్లా 729 

వామ్మ సీరినిక 4560 

వారిభట్టు 57 

హవాయి 280 

హవిరామడేళా 406 

హారివర కాకతి 408 

హారివరుడు 400 

హరిశ్చంద్ర ముఖర్జీ 489 

వహారివారరాయలు 466, 7298 

వారివారరాయలు 1 466 

ఒారోఫిమా 80 

హిస్పానియోలా 280 

హీనయానము 98 

వూగ్షీ br 

వునైకా ఇల్నె పార్ 804 

హుశై 804 

వఎమాయూను 71, 281 

ముస్సేనన్లీ 488 

హొళక్కి భాస్కరుడు $70 

వహూూాకరు 78, 425 

'పా?ల్ 74, 127 

హెజాట్ 824 

వొరీం|ద్రవాథ ఛటోపాధ్యాయ 429 పానీ ఆడమ్బు 874 

వానళా ఆవ్ నీఘాని 806 
వా స్తివర్మ కీరలి 
వోంటి కాళ్ళను 972 

హాజీలెనీ 878 

వోడిల్ 806 

వోతించాయి శికీక 

వోమిన్టను 186 208 
వోరియట్ మృవో 878 
వోర్ 272 

వోరీసీవుత నిష్ణున్కందచుటు 
కులొనంద శాతకర్ణి 450 

వోరీవీపుశ శివస్కందవర్శ 450 

వోర్డు(శౌాను 878 

వోర్తునును 180 

వోిలశాళవాసానుడు 447, 5 

వెల్డారు 888 

వోవెల్ ఇ 600 

హిందూపురము 174 

హిక్సు 820 

హి శేశ్వర్ బర్ బారుబా 406 

వాండె హొనుమక్చ బాయకుడు 418 హిచాన్చెన్ యుద్ధము 864 

వాంవవాయడు 177 

వాంపీ 828 

వొడమార్ కి 

వానునుకి' ౦డ 186 

వామవత్సర్వతవు 800 

హిన్యురిటిక్ 299 

హీశాక్టీటను 78 

హీరోరాజు 766, 788 

య 

జానీ ఇలియట్, సర్ 188 

హ్రీ జమ్ము 272 

చాకీడేవిడ్ థోరూ 871 

హెన్రీ వీల్ 5b 94 

హమెటిక్ భామలు 740, 748 

ఇర్మజా 988 

హౌరాల్డ్ (సిడరిక £72 
హార్టియస్ 815 

శూే ఎల్లెస్ 178 

ఊేకుచంద గోస్వామి 404 

'హేమచం[ద్రళారుచా 404, 40 

ఊామచందుడు 811, 847 
సాము 71 

హేన్లిన్ గార్లెండు 878 

చలే చెలాషే 290 

హేనరిల్లా నంధి 880 

హైటరు 880 

హైడ్రా 87 

హైదరాబాదు శశీ శ 

హైదరాలీ 484 

వోమరు 4లిరి 

పోల్చి ఎలయన్స్ 887 

వళోళ్టు నును 180 

వళ్యూగోవాన్ (గ్రూటు 47 

వళ్యాము 126, 185 



యం 157 

అనుబంధము ఎ 

సఫారిభాషిక పదములు 

అ అయస్కాంక విక్రమిన = Magnelio moment 

అంగ వర్తులశ్వ సొష్ట్రవము - 22418! కియయంగy  అయస్మాంంతశ్యావ్ర్రము - Magnetiam 

అంగారయుగము - Crrboniferous perrod ఆయస్కా ంజావలోకనళాఅలు - Mignelio 
అంజనము - AnlmMony 0080౧11061 

అండము -0?1 అలోనా ఖనిజములు - Non 1161110 010, 

అంతర్గుహోక ములు - ౦౪16201111 అవపను - Preoipiiation 

అంతర్నిద్యుత్సశిష్థ — Internal Electrical Installation ey 3g ము - Dip or Inclination 

ఆత్లోటములు = Vainuts ఆవసరానుగుణమగు ఆకృతి రచన - 00011004] 4401 

అయి సంఘట్టన - Atomnio Structure అవి'జకురూప మను - Secretonaiy form 

ఆతంచన। క్రియ —-Coagulation 0000088 అవిభాజ్య (పాన) సంఖ్యలు - Prime Numbers 

ఆకిజారశిలలు - Ultra 04౬0 rocks ఆ 

అలీ ఇౌతికళాస్త్రము ~ Metaphysics అంగారక థనిజములు = Minerals of 091010 orgin 
ఆతి కుతి ధ్వని శ్ర్ఞాన్ర్రేము - ౮1180012 ఆధార పంజరముల నీర్భాణము = Creamed struluie 
అధిక రక్తస్రావము + 2801000111 ఆధారము - B88 

అనానృతమగు య - Open కగు ఆపక్థ్సితి చట్టరిళాణము - Fmergenvy | 6841800 

అనిశ్చీత సమీకరణ ములు - మెరుంణు[0800 equations ఆన్లుఆని - ౦౫3g 

అనుక్రమము - Sequenc ఆయశనము - Volum 

ఆనువొదము - 65012406 అన్నర్తనశాణము (డోలక కాలము) - Pond or 
అనుళవ మూలవాదము = క౫టకు 

అనువర్తిత గణిశశాన్తుము - Applied mathematics ఆలేఖకుడు - Designer 

అనువర్తిత యం|క్ర శ్యాన్రము - Applied Machanics 

owillatlon 

అవగత కేం దళ ను - Bocentrlo ఆ 
అపరిమిత కల్పములు - Infinite processes S30 అచ్చుముక్కంలు = Mairi 
అవసర్చణరళ్ళి వర్ణములు = Tంజ 15060002... "నున గంధకిదము - 991163 అభిళాననము - 42015 ఇష్ట కాళిలలు - LAtorites 

అఖివర్ణి - Chromatin 4 
అఖేద్య సంఖ్యా వాదము - పైగ Number Theory శీత్కీ పద్ధతి - 121810 
ఆ శ్రకస్థానీయ ములు - Substitute for mio ఉక్పరెవ ర్హ కము - Mutation 
అమ్మోనియా ద్వి ఉదక 'శాన్యరికము = Aగీయ101111 ఉళ్చాదకము - Transducer 

dihydrogen phosphate ఉత్స పవనము - Buoyancy, 
అయేస్కాంతపు తుపానులు - Magnot10 storms ఉదజని - Hydrogen 

చిం 



ఉదజహారిళా (శా) న్లుము -క్రారుంంరాకకాకి6 

ఉపచయావచయ [క్రియలు - Metaboli wcuyites 

ఉలికిన వాత = Relief 

ఉథయగుణనృజనయుగ్భకచు = Heterozygous 

ఉన్తకా ఉళ్చాదనములు - Thsrmal generators 

ఉహ్లాళా వదక ము - Heater 

ఉష్ణోద క[స్రోతస్సులు - 6౯108 

ఊర్ధ్వ పుత్స్యయుగపు శిలారూవ జీనములు - Upper 

Domain Fossils 

బు 
ముం విద్యు తణోవ* ద్విశం క్రీ చేషణను - ౪0 wie 

D C Supply 

బుణాంక ము - Negutive Number 

6) 

ఎట్రనుగ = Red ochre 

వం todd - Protozoa 

వకగుంస్ఫ బగయు గక «) = Lomozygous 

మ ౫0 ర(ంత్వ యు - Monohybndism 

ఏ ముఖ కలు ద్య వ 3 ము Single phase 

AC 

వళషుఖు విద్యుత్న'వాన ము. Drea current (0 ౮ 
వీరము ద్రణము - Monotype 

వీ 1 ధీచుంబర ము ~ Para 0106001160 

పక ీనచుంబ$ 13 - Diumugnetio 

వట వాలు అతరములు = lls 

త 

శింగినిననులు (మెనోఫిరా) = Cienophora 

కం 35 = Lubricant 

గం బెక మ్మేళన teagwrlLubnaung compound 

కత్యావుండలను = Concentric 

కట్టకపు రాళ్ళు = Burlding Stones 

Hu = Particle 

tatnAr 1 - Drosophyla 

ళరణీయాం॥ ౫) ~{rrattonal number 

శరణ్యంక యు = 100141 Quantity 

కరన నిస్స్బారణఘు - Duearbonmtion 

కర్చరను = 01000 

కలనగణికము = 02103 

కవాటీకలు - ౪01% 

శాంతీ న|క్రీథ వనము - Refraction of light 

శారణాంక యు - Factor 

కీరణాతువు - Uranum 

కీలకష్థానము = Focal point 

కురువిండను - Cormndum 

కునుమాళ ము - $68 &1౭[౧౦॥౦ 

కృతిమ సంవర్క. ము -Arlfical Pollination 

ళృషత్రిదు నజ్టరసములు - Artifical reslns 

ళ్ళమి రూవిజము - Vermniculite 

కేంద్రము - Main 

శేవల నిర్మాణ విశేషములు - Pieces of abstract 

Composition 
కొలిమి - Furnace 

కొలిమినుద్ద్ధ —Fire clay 

కోటివు*రక సంఖ్య - Complement Number 

(కమసూచన నంఖ్యలు - Ordinal Number 

y ఖస్థాపనము -dGnding 

(కుకుము - Cromum 

గ్లీ ఇాణువులు = Neutrons 

) దుం కిరణయుయు -X rays 

జార ఇలన్భడ. (సంత ములు - Mangrove 344000 

జా సృక్తిజము - 64101100 

జతఛ్యాననము -Extenslon of field 

థి 
ఖండిలనము = Strobllatron 

ఖటిక కొర్భనిత ము - Calcium Corbonate 

ఖటిగము - Calum 

ఖటీయొగరు = ౮618010648 period 

ఖనీజరంగులు - 00108 

ఖనిజ సంబంధము = organo 

గ 

గంధక మిశ్రమ డ్రన్యములు ~Sulpbur Compounds 

గంధ దృంహణము -Volcanasng 

గణన సంఖ్యలు ~Cordinal Numbers 

గణోత్వావాము -0r0up Marriago 

గరిమ జాభి - Centre of Gravity 

C1) 



గరిష్ట పామాన్య భాజకము ~ Greatest Comnion 
Factor 

గాఢత - Intenty 

థుండ్లపార - Conglomente, 

గుత్తహాక్కు - Monopoly 

గొడుగురాయి - Lite 

గోతిక వాన్తువు -౦0టీు ఉణమటాంట:6 

గోపాల సంస్కృతి - Pastoral Culiure 

గోళ (త్రికోణమితి -Sphencal Trigonometry 

ఘు 

భునగోళ ము - 580116 Sphere 

ఘనవదార్థములు - Sold bodies 

ఘనము - 080: 
ఘనమూూలము - Cube r00t 

ఘనాళ్మళత - 00012 

చ 

చంణాళువు - ౧0988102 
చతుర్ని లాతువు - 2181002 

చతు న్తం[శ్రీపేషణము -4 wiro supply 

శలన కలన గణితము - Differentlal Calculus 

చలన కలన సమీకోరణనులు = Differential Equations 

శలన రేఖా గఉతశ్యాన్హ్రము = 2110012108 

చవిటి ఉప్పల Earth Salt 

చవిటి పోడా - నిక1110 Aflorencs 

చాయ = Tons 

చిశిటక ము - Planula, 

చిట్టము -Hank 

చీలికతో కూడిన శాండ్యూట్ =! Conduit 

చూర్ణఆము - Callie 

చై శన్యనహిత ము = Organi 

కై భానుర్ధ - 8011 

ఛ 
ఛ్మతికలు ఎ Medusolds 

ఛతికవర్గ ము - 509110202 

ఛాయావార ము = Imprenonism 

ఛేదన విస్తృతి- 0108 8000602641 Area 

ణి 

ఉంత్రు లేళ వృత సంబంధము - 00౬10 

జడపూరక బని = Inert Fitier 

ఇనకము = Geherator 

జలీయకము - Hydra 

జీవన చార్థము ~Proto Plasm 

ఓ 

డింభదక - Larva 

డోలన వలయము - Os౮illatng circuit 

ఊోలన వరివథము - Oscillatory circuit 

ల 

తం[తులు- Cables 

తిం(తి శ్యానుక ము - Tarlar aud 

తీగలతో "పేనిన వాన మేలు Stranded Conductors 

తులాడిండము - Liver 
ఇెర్లినుద్ద -Wiits Clay 

కేజాతువు = Radium 

ఆశి రీయిజము - ౮181141110 

|తిరోణమితి —-Tngonomiry 

(తీజ్యూ- Radian 

(శ్రీశం[శ్రీ చీనే జను -3 wire aupply 

(తీముఖ (దళా) వికల్ప విద్యు[క్స బాము - Thr 

Phase A C 

శ రి *అతిమ*ణిగ బులు = [ho Dinonstonal 

తరణయి - Accclamlson 

ద 

దంళ ఘ4:ములు = Canidoblusts 

దళ - Phase 

దళాంళ ఖిన్నములు - ౨6010141 I 2041019 

దిళ్చాళము = Declination 

చిక్స్పూది - 000028 

దిబ్బండలను - Horizon 

చూలములి క ట్టడము Trabeatod mode 

దృక్ రేభాఫలక ము - Optical [2088 

దృగ్విధానము - Optical Mothods 

దృఢీళ్ళత మైన సిమెంటు ఇాంగ్రీటు = Relnforocd 

Concrots cemeat (1 6 

చైకందినక మార్పు = Dina! 21101100 

(డ్రవీశారులు - ౪:08 

A 



(దవ్యవేగ ము - Momentum 

ధ 

ధన(ధువ మార్గము - Anode 

ధనాంక ము - Positive Number 

ఛాతుఖనిజములు - Metalic Ores 

ఛ తునిప్సారణము - Extraction 

ఛాకునుండలము - T2506 

ఛాతుమి[క్రమములు - గీl0yః 

న 

న|తజని - Nitrogen 

నమ్యత్వము - 12816010 

చావికా దిక్సూచి - Marner. Compass 

వాళవిధావము - Conduit system 

చాళాళ ము - 50108014 

ఛాళిశాకాచము = Pipe ims enamel 

నిబంధన = Condition 

నిరోధకళ కి - Incompreanbilrty 

నిశేసజలాళయములు - 5101880 Rescrroirs 

నిర్మాణాత్మక ము = Siruoture 

§ - Regeneration 

పునగుత్న క్తి కణము ~Germ cell 

పురుషార్థశాన్త్రము = 22108000 of values 

పుర్వగళములు - 0120168 

వుస్పజీవములు - 420201 

పూశ్ణాంక గుణిజము - Integral [010016 

ఇద్ద కీలు - Master pount 

పొటానీయ ద్వి ఉదజ భాస్వరితము - Potassium 

dihydrogen phosphate 

పోగులు - Fibres 

పోత - Moulding 

(వ్రతిమండలము = Eocentrio 

(వతిరోధకములు - Resistors 

తిస్ఫృటిక వరిళోధనము - 0011016 Resaroh 

వ్రఛాన తంత్రులు - Main kads 

ప్రధాన వరికర్మలు - Fundamental operations 

(వమాణవాదము = Quantum Theory 

వ్రమృత్తు -Kaolin 

(ప్రమేయము - F10010॥ 

నిళ్ళష్ద విద్యుశ్నయాగ ము - 
Silent electric duohargs వ

యో గలవిఛానములు - Operations 

నీరపగంధకి శాన్లుము - Dilute Sulphuric acid 

వ 

వండి ము[ధణము = Linotype 

పంపిణీ "చినై (ఫలళము) - Dutributing board 

పచ్చనుద్ద ~ Yellow Ochre 

పటలములు - Films 

పరవలయము - Parabola 

వళాళ్లు జనిదము + Peroxide 

పరివ ర్తనములు - 6౫౦198 

వలుగురాయి = Vein Quartz 

పొరడ ర్శళత «Transparency 

పొరద్యుతిక 'శేశ్రము - Dielectric flokd 

పొర్ళు వము -Lateral Part 

ఎత్యే నంతతి - Filial generation 

పిత్య నూకశ్రము - Chromosome 

పీడనజనిత విద్యుత్తు ఉళ్చాదనను - P1620 electric 

generator 

పీడనము - 2288020 

పా చేవకళాన్త్రుము - Ballintos 

(పొణువులు - Protons 

(వేషణ జగములు - $62017 ends 

(వేనణ యంత్రము Transmitter 

ఫ 
ఫలదీకరణము - Fertilzation 

ఫలమడ&కము - Fit fly 

వ్యూ తీగెలు - Fuse wires 

ఇత్తీళ - Blastilla 

బహురూపత = Polymorphism 

బిందువులు = Nodజ 

వీజపూర్టాంళములు = Algebral Integers 

వీజము - Nucleus 

వీజ రసము = Germ Plasm 

be సంఖ్య ~ Algobrale number 

be సంఖ్యా [ఈము = Algebralo 000002 field 



BOE - 288008 

చేరియం గంధకితము - Banum Sulphate 

థ్ 

శ్ఞార వ్లనదము ~Barmum 

ఇాన్వర [ఉగంధకితము = Sean: Sulphide of 

ఖిత్తి శృంగములు - 60౧01008 

భూ పీడనము - 881% ౧౦18862] 

భామిళొలక (డొయింగు = Survey 

ఛూ స్ఫటికము = Felspar 

ఖేద్యత ~ Permeability 

(శ్రమణ కీలక ములు - Rotating Pivots 

(భమణ ము[ాయం[శ్రము = Washing Mangle 

(థ్రాజాభ్రకము (లోగో వైట్) ఎ Magacstum mica 

(శాళాసృటీయములు - 5010618 

మ 

మగ్న ము - Magnenum 

మగ్న పటము - Magaalium 

మచ్చలు కేయుట - ౧౦౮౬2401 

మధుళిలీందకణములు - 6881 cells 

మధుసాఠము = గుం0%01 

మధ్యోద్భిద ములు = Mesphytes 

యళారకక్ మి = Perspective 

యళద గంధకిదము - 2000 016066 

ర్ 

రజనములు - Resins 

రసాయనిక విక్రయ =: reaction 

రసాయనిక వియోగము Chemical decomposition 

శాచివృళాయి = Steatite 

రాతీగుండ్లు = Float ore 

ఛాకినార + Asbestos 

శేభాఫలకవు కిరణ వృథక్కంరణ ౫ = Grating 
Spectroscopy 

శీభాఫలకపు కిరణపృథక రణమాన ముం6116%% Spectro 

శిడియో నాళ ములు - Radio tubes [metry 

రోచాఖవు - Venadium 

ల 

లంబరూవ దై ర్స్ గము- Vertical length 

అఘుశాభళము లెవీగో కై ట్ - Lithium mien 

అయ - Rythm 

లాభాంళము - Royalty 

లిఖజము - Graphite 

లోవొప్పనాళములు - కీడ్6111110 condurts 

వ 

మలా శ్రక్రము= నియో కైట్ - Magnesium iron mica వక్రీకవనఖూ కంక (క)ము - Rafractivo Index 

మాంగనము = Manganose 

మాతికరు - Pyntes 

మి[శ్రను సంఖ్య —~Composito number 

మిశ్రలోపాము Alloy 

మీటలలిల్ల —Key board 

ముగ్గుశాయి Barytes 

ముష (5) అకము = Piston 

మూలము - Radix 

మూసకట్టు - Mould 

మెట్టురాళ్లు - Trap rock 

మెట్లుగా తీర్చుట - TEఃగ20ng 

మెరుగుడు ఖనిజములు - Abranvs 

మైశాలెక్సు - Micalex 

య 

యంత శాత్రునము- Mechanics 

వర్గపా రవృర్య సిద్ధాంత WQuadmtie 61010407 

Law 

వర్గమూలను -§91॥8r8 root 

వళ్గానశిక్ణ ములు - (3161110 Rendues 

వన్గావ?ప్లేతరములు = Quadratic non residues 

వర్ణజాశేయిజము ~ Chromite 

వర్ష పొళజలము - 14610056 water 
క పటములు = ₹/1108 Dlagrams 

వశీకరణ యం త్రసాధశము - (021701 [647 

వనంతీకరణము = Vornalzalion 

వస్తున్వరూప నియమవనము = 5111181281 quality 

వస్తుస్థికిళాస్త్రము ~Statics, 

జాయుచలనళ్ళాన్ర్రము = Acro Dynamics 

'బాయుశినలు (గాలి వేళ్ళు) = Mangroves 

వాన్తురూవము - Arohiteotural form 



చావాకత్వము - 6006141066 

వి ఐ జర్ తంత్రులు - ౪016828064 rubber wires 

వికరణ్యంక ము - Rational quahty 

వికల్ప ఉశ్చ శ్తివిధానము - Alternate system of 

generation 

విఃంల్ప విద్యుత్స) చాహము = Alternating Current 

వికిరణమాన ములు - Rediometers 

వికిరణము - Radiation 

విఘుటనము = Disintegration 

“ud (థువత్యము = Opposite Polarity 

విళ తలబ్ధము = Factqrial 

విద్యుర్క రణము - Electrolysis 

విద్యుత్ గాహిణులు - Eleotrical detectors 

విద్యుళ్ (వ్రతిష్టాపకులు - Electrcans 

విద్యుత్రశథనను - Source of Electricity 

విగ్యుక్చేష(ర)ణము - Electric Induction 

విర్యుదంశిక -Ekotrolytio 

విద్యుదం8ిక ¥*y ము - Electrolytic cell 

విద్యు దాయానము - Electrical Strain 

విడ్యుదుష్ట విధా నము - 260010 diathermy 

వియ్యిదృంధనము = Iasulaton 

విద్యుదృంధన నిరోధము - 18112601 10882000 

విద్యుద్వలయము -Ekotrical Ciroult 

విద్యుడ్యాగాళ ములు - Clectrioal conductors 

విద శ్రిర్విన్లేణము = Ekotrolyais 

విధ్వంసక జొంతవము - Blasting gelatin 

వినిమయము = 24018080 

విళాజ్య సంఖ్యలు - Composite numbers 

వినూన వహీ త్రన్ఫులింగ ములు - Asroplane motor 

spork plugs 
విలోమ నిధాన వద్ధతి - ౮017080 method 

వికీర్ణత = Divergence 

విశీర్ణ (గ్రోఢులు - Divergent aorles 

విపర్ధ ఆ౪వాదము = Punsm 

విశ్లేషళ శేభాగణితము - Analytic Geometry 

విసంచావానము - ln$ulating 

విస్తృతి- Ampltude 

విన్ఫులింగ ములు = Sparks 

వృత వరి (వనంకరణ యు Vegetative hybridisation 

'వేరువేరు గాడీలు - 041210 grooves 

వైశేషిక కలనము - Calculus of Vanation 

వ్యత్యయ ఖండ ములు - Commutator Segments 

శిలా ద్రవము - Lava, Magma 

కలాముద్రణము - Lithographing 

శక గోళములు - Sperm 

(గేణీలిఛానము ఆశల series 

కోమణవు = Absorption 

(శ్రుతిదండము - Tuning fork 

ష 

మన్ట్య్రంక గుణిత కన్న ములుం86886010081 fractions 

న్ 

నంకలన నూతము- Summation formula 

సంకీర్ణ వస్తుచిత్రము - M0820 

సంఖ్యా న్య్వరూనము = System of notation 

నందర్భన సిద్దాంతము - 0001 of vision 

నంవీడన విదళీక రణములు - Compretons & rare 

factions 

సంపూర్ణ కిరణ శేద్యము — Transparent 

సంప కము - Likag6 

సంఖిన్న శ - Convergence 

నంయోగిక వాయువు - Synthotio gas 

సంశ్లేష ము - 59088 
నచ్ళి.ద్ర కర్భనము - Porous carbon 

సజలీక రణము = Dilution 

ఎశ్తాళాన్త్రము - Ontology 

సమకోణచతుర నము - Rectangle 

సమతల రేఖాగణితము = Plane geometry, 

నమద్వినావణ నమలంబ చదుర్భుజము ~TIsoscoles 

Trapezium 

వమ వినక రేఖలు = 18004110 11068 

నముడ అతోటములు - 581 nut 

నమోస్ట రేఖలు = Isothorms 

నరిళ విద్యుచ్వలయము = Simpk Eleotrlo Clcouit 

సర్పిలను = 50121 

నర్వనమత్వము - (01316165, 

జీకే 



నవాజసంఖ్య - Natural numbgr 

నవాజీవనము = Synbioas 

నహాయకళ ద్రవ్యము = Mordant 

సుద్దరాయి = Shale 

సవ్నవుగుల్ల రాయి - 6108002 0% 

నూచ్యంగ ములు - Endoblaasts 

నృజనవిధ్య —-Enuginics 

వృజనళా, వ్రు - 06161108 
నృజని - 646 

వైళతము - 5011012 
పొరంగమార్గము = Caverns 

పోడా=ఆవ్ - 5064120 Carbonate 

ఫోడియ వారితము -50టయి Chlorate, 
శ్థంతము —-Leakage 

స్థారత్యము - Eagineenng 

స్థీకికోష్టము - 510081 

స్థిరస్ఫటను = Dunlumn 

16 Constants 

శ్థూవముర అము - Cylinder printing 

నతి విద్య 8 - Bleoiroslarc energy 

నృటము ~ Aluminum 

న్పర్శనూత్రము - Antenna 

సృటమయ విభాజీయ శిలలు - ౮500111060 Rocks 

end Schists 

నృటాన్లుజనిదము - AlnmMmm ౦46 

స్ఫృటిళ ములు - Crystals 

స్ఫాళ్ళము = Alumite or Alunstone 

ప్య్ఫోరిజము - Bauuto 

హ్ 

వార్గళోళము - Gypsum 

వారిచాన్లువు అగ్గిపుల్లలు - Eximurinated matches 

వొరికుల్సిజము = Baryte 

హీత్కుపా భాన్య'చాదులు - 2811001118 

(వోనవిభాజనము - Reduction divislon 
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08 గలవి 

04 Fracade 

106 శళాగ్ధి 

107 నన్నాన 

107 (వదర్చిరంనవిడి 
106 నందరముగా 

118 మెదలగు 

118 గోళము 

180 ఇాగువరిచు 

1284 మోటాఫీకిక్ళు 

126 కైక 

186 మలినమలు 

148 అవనరసూ 

144 ఫ్థూవము 

146 భాశ్మరూవ 

146 అర్ ఎం స్వా 
162 వ(ష్టునకు 

19 వశిష్టుడు 

శుద్ధవత్రము 

బ్బ వ కప్పు 

స్టైషోశాకన్ 152 ఛందోఓద్ధము లై న 

ఫ్రెష్ న్ ఛార్టాంక॥ములతో 

కాని శ 120 
Meningitis 155 అను 

Cerebro Spinal 

లింఫోన టిక్ 1567 పొవగు నటుల 

లింఫోనైట్న్ ౫. జీవాతో 

Encephalitis 168 మవో కావ్యము 

Coelenterata 168 “నీడోఘటః” 

Synbiosis 160 విద్ధాంత 

పిలివియస్ 1/7 (రచయిత 'వీరులేదు) 

ఆయోనియను 178 పళాపరుద్ర 

(లేదు) 197 నంభ్యాశాస్ర్ర 

స్వాధ్యాయము 199 ఎమైోన్ 

'వేచాంతమని 199 యిన్ వన్టేస్ 

గలవి) 109 (మ॥ర్ 
Facade 1900 లూనిస్ 

శళాన్ది 200 10మి (గః శాతము 

నన్నా కన 200 2% 

(గ్రదర్శించబడి 201 శెటోన్ 
నుందరముగా 201 (౭టనిటిప్) 

మొదలగు 201 Omit 

గోళము 808 ఇబేమెక్ 

శాగువరచు 818 —స్లే 

మెటా ఫిజిక్సు 292 అధార గంగ 

శైన్నీడ్డు 202 BF 

మలినములు 284 అర్థవళాక 

అవసరమో 288 పొస్తమును 
న్తూవము 880 పొడ్డు 

సూత్మురు?న 248 అంధలి 

చిసి 845 నర్వవ్వము 
వనిష్టునకు ౪? వరాయణము 

వసిష్టుడు 808 ఇక శె ఎన్ 

కేర 

ఒబ్బ 

ఛందోజగ్గ ముల్తే వ 

చోన్టాంతిక ములలో 

16a (లట సంఖ్య) 

(వైభం క్రి మొదట ఉం! 

వలె 

పొసగి నటుల 

జీవాగ శ్ 
మశ! 1౪ థ్ vu 

“నీలోఘటః” 

సిద్దాంత 

ఆవీ 

(వా పర" 

నింఖ శ (న్సు 
వ్య! సీ 
యిన్వ ఖ్ 

( [క ey 

ణు సీఫీ 

omit 

నిమి (గ % 

Bas కీస్ 

{a4 05) 
మూతి సులోను 

Be 5 

ఆలి గీ 
అధారగ్రళథ 

బీ f | 

ఆర్ధ ref 

ఎకన్టే వర్మి అర్థమును 

పార్టు 
అంగిలి 

బర్యన్వ శ) 

వేళ యము 

బిజీ 



వు తవు 
288 Pavalion 

886 శారుకుడైన 

287 మోగ్యసుయిన 

288 నంఖ్యలోను 

826 ఉద్భిదజాలము 
846 కట్టుకొనినన్లు 

848 మాళాచ్యుతన 

850 ఆభ్యాయిక 

869 తై లోక్యమల్లి 

876 (వ్రవరుల 

876 దినియొక 

885 ఆవనీద్రనాథ 

889 (గ్రహీంచి 

414 భారతీయందు 

428 పౌరసత్వము 

424 speach 

486 శాలముండునథి 

4219 నవరింన 

481 మచిలీపట్నములో 

406 ౫ై టళాగుల 

486 కృత్చో)ర్గీత 

441 నమ్మరానంత 

442 నికృతిలో 

4489 వినురురాయి 

444 పాలులు 

శ4త కవిళా రతులు 

446 ఆహారము 

447 స ప్పగోచావరి 

449 రచించెను 

460 (పన క్షకు 

4b8 ఆంతట 

464 శకాల్జివు 

455 వనుగ 

466 తీరువై య్యారు 
467 జరివి 

Panlion 

శారకుడైన 

యోగ్యమంపీన 
నంఖ్యలోను 

ఉద్భిదజాలము 

కట్టుకొనినశ్లే 

మ్మాశాశ్యుకన 

ఆభ్యాయిక 

చ్రైలొక్యమర్లి 
(వ్రవరుల 

నిదియొక 

ఆననీందచాళ 

(గ్రహించి 

భారత మందు 

ఖారస్వత్వము 

speech 

శాలముండునవి 

వవరింవ 

వాక్యము మొదట 

చదువుము 0౯ 

(మచిలీవట్న ము) 

వై_టథాగులి 

కృత్ఫోద్లీత 

నమ్ముళానంళ 

వి గ్థకితో 

వినురరాయి 

పాటలు 

కవిశా రీతులు 

ఆహారము 

స వ్రగోచావరము 

రచించెను 

(టవ ర్హకు 
అంతట 

ళశాష్టిపు 

వ్నుగు 

తిరువై యారు 

జరీవీ 

పుట 

476 

468 

462 

485 

467 

467 

467 

468 

468 

477 

478 

480 

481 

497 

497 

4988 

499 

5602 

604 

504 

5604 

607 

507 

E07 

507 

526 

588 

ర్4లి 

64 

574 

కరక 

586 

586 

589 

592 

592 

598 

కప్పు 

చనిపోయెచు 

గుటూరు 

వల్లి వ 

శాజకియ 

క్రీ వ 

విజయనగర 

విషయ 

చార్జ త్రము 

చేసికొ చెను 

చేసెను 

లోడ్చ డెను 

విరువఐడు 

నలబళుజంగు 

జీవిసనము 

కొమజ్హాను 

అగంథమాళి 

వన్నీళలు 

రాష్ట్ర కము 

మారు 

ఆభ్రకోత్ళ త్తి 
జల్లా 
మీట 
శాచిన్న 

రళవు 

న్నిరోదక 

1920 

నూక ములలో 

బళ్లారి 

పిశేవ 

భోజ రాజీయము 

పూరా రము 

వంచి 

నగ్కృత 

వనుట 

ప్వాతం(త్యము 

(వబంధ 

వంపు 

టో 

చనిపోయను 

గుంటూరు 

పల్లవ 

రాజకీయ 

U ళ్ 

విజయనగర 

వినయ 

ధార సము 

చేబళొ వెను 

చేసెను 

తోడ్చ డెను 

పిలువబడు 

సలబతుజంగు 

జీవితము 

కొమసర్థాజు 

ఆ (గంళసూల 

ఎన్నికలు 

రాష్ట్రము 

నూరు 

అభకోత్చ త్తి 

జిల్ల 
మి 
ళాచిన్న 
రకపు 

న్నిరోధళ 

1988 

సూ|శ్ర ములలో 

బళ్ళారి 

విశేష 

భోజశాకీయమను 

వూరార్ధము 

వంపి 

నంన్క్భ్బృళ 

ననుట 

స్వాతం [శక్యము 

(వఐంధ 

వట్టంపు 



ఖో 

వట జు + బసు ష్య కప్పు ఒన్వు 
598 వురోషో శ్రమ్ పురుషో శ్రమ 895 నూచింరి నూచించి 

694 తియ్యదము తియ్యదనము 699 వంగ్యాత్శక వ్యం గ్యాక్ముకో 

ర్థ99 కళువ కళువె 701 లాయ లాయడ్ 
600 దొడేము డొడెను 701 1064 1924 

600 నుండును, నుండును 707 అని అని 
600 ఇె్పురురు శెవ్పుదురు 717 నుండదు నుండును 
608 ఆచ్చటచ్చట అచ్చటచ్చట 781 ముండురు మందురు 

802 నుండుడు ముండును 727 బుగ్యజుర్వేద బుగ్యజార్వేద 
605 అన్ముకుక అన్ముకుక 728 (వాతన్ఫంప్కారో (వాళ్యన్సంప్కార 

605 వూనళ ఫూనళ 726 (వకేఘు (వకేషూ 

607 వ న్మృతము ఏ కృతము 789 (Wood. (Word 
607 శార్యములో శార్యములలో 7658 ,వరించిననో వరిం చినచో 

619 శుఖభోధర్కము పభఖోదర్కము 766 యంధును యందును 

617 శరువేంగాళాళార్యులు శిరువేంగకాళాబ్యులు 769 నోన్మ శ్తెః నోన్న తైః 
688 జాధమే శాధయే 761 పాశిన్యవ్న ని తిన్నగ్ను 
626 dumesonal dumensional 778 ఇతత ఇతర 

688 మొనవైనవి మొదలైనవి 778 వన్తువుల గనువుల 
694 మంటను మంటపము 774 ఎక్కువగునునే ఎక్కు ఎగుచు 8 

689 కోంటకొల కంటకొన్పలి 774 అకక అభ్రళ 

689 భూగోళము భూగోళము 71716 సంటత్తి నంవ త్తి 

689 ఆంధ ఆంధ 778 భౌగోళిక ఖిగోళిగో 

640 ఉండము” ఉండెను” అని (వ్రాసిరి 778 ఆర్జికముగ ఆర్థి్ముగ 
648 దర్శి'చేనత దరద చేవత 778 గలదు గలవు 

660 పోవలెనని చేయు పోవలెననియు 781 నంనళరములు ఎంవశ్సగ యిలు 

666 గాజు వలకలను గాజు వలకోలు 781 తవ గన 

668 ఆందుకాటుతో అందుబాటులో 784 CN బైవ్ల 

664 యోగలము యోగజము 787 భ్థూలిశఘు స్థూలతను 

685 నిరూపింవఆడి నిరూవీంవబడి 788 క్రరణమును కరణమును 

677 అముదిక్ర అముద్రిత 789 మఘాచింపలడిగ నూచింవబడిన 
679 తీవి చేయునరకు తీపి వేయువరకు 798 మూనడ మూడన 
679 వరకు వరకు షానా 

887 Direet Duest 105 "= (1) 72) 
669 వరమర్శము వరాముర్పము Mun Mn-! 
602 ఇంగా a is (1 in)” 211) 
692 నై లేంద్రవాథుణే  ైశేంద్రవాళ శే. "95 ( షట ) (౯ గొ 

698 ముకుళ చంద్రుడే ముకుళచంధర్రజే 7965 బడిన బడిన 
695 నమ్మేళన సమ్మేళన ణ్ 




